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 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 

 

 نبذة عن الشركة -3

األم ( هااً شااركة مساااهمة سااعودٌة مسااجلة فااً المملكااة العربٌااة  شااركة مجموعااة فتٌحااً القابضااة ) الشااركة  أو  الشااركة
الصادر  4121185028هـ والسجل التجاري رقم 0408رمضان  9بتارٌخ  0158السعودٌة بموجب القرار الوزاري رقم 

 .م(0992فبراٌر  5هـ )الموافق 0402شعبان  2فً مدٌنة جدة بتارٌخ 
 

 ً:وكافة فروعها فٌما ٌل المجموعةتتمثل أنشطة 
 المشاركة بتؤسٌس الشركات واالستثمار فٌها بنسبة تمكن الشركة من االدارة والسٌطرة على تلك الشركات،  . أ

 تصنٌع وتجارة الجملة والتجزئة فً المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمٌنة واألحجار الكرٌمة، . ب

 تجارة الجملة والتجزئة فً العطور وأدوات ومستحضرات التجمٌل، . ج

 والتجزئة فً األوانً المنزلٌة وأدوات المائدة والتحف والهداٌا واألقمشة والملبوسات، تجارة الجملة . د

 تجارة الجملة والتجزئة فً اآلالت الطبٌة والجراحٌة واألطراف الصناعٌة وأجهزة المعوقٌن ولوازم المستشفٌات، . ه

 إقامة وتنظٌم وإدارة المعارض المإقتة والدائمة وخدماتها ومستلزماتها، . و

 وتملك وإدارة وتشغٌل وصٌانة المستشفٌات والمراكز الصحٌة ومراكز التؤهٌل الطبً، إنشاء . ز

 .تجارة الجملة والتجزئة فً المواد الغذائٌة بؤنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارٌة وإدارتها . ح
 

طقاة مكاة المكرماة، إن العنوان المسجل للشركة هو مبنى شاركة مجموعاة فتٌحاً القابضاة، طرٌاق المدٌناة، شامال اماارة من
 ، المملكة العربٌة السعودٌة، ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً جدة.م20460، جدة 2616ص.ب 
 

 أسس اإلعداد  -8
 بٌان االلتزام 8-3

ة العربٌاة الساعودٌة كاالمعتمادة فاً الممل وفقاا للمعااٌٌر الدولٌاة للتقرٌار الماالً المرفقاةالموحادة أعادت القاوائم المالٌاة 
للمحاسابٌن القاانونٌٌن، فؤٌنماا وردت عباارة  المعااٌٌر  دٌةواألخارى المعتمادة مان الهٌئاة الساع صداراتاإلوالمعاٌٌر و

ة كاللتقرٌار الماالً المعتمادة فاً الممتشاٌر إلاى  المعااٌٌر الدولٌاة ل ٌضااحات فهاًإللدولٌة للتقرٌار الماالً  فاً هاذه اا
 للمحاسبٌن القانونٌٌن . دٌةومن الهٌئة السعاألخرى المعتمدة  صداراتالعربٌة السعودٌة والمعاٌٌر واإل

 واإلفصااحاتضافة إلى المتطلباات المعاٌٌر الدولٌة المعتمدة هى المعاٌٌر الدولٌة كما صدرت من المجلس الدولً باإل
د صااوفقااا لمااا ورد فااً وثٌقااة إعتماااد المعاااٌٌر الدولٌااة للتقرٌاار المااالً. وٌق تلااك المعاااٌٌر التااً أضااافتها الهٌئااة لاابعض

للمحاسابٌن القاانونٌٌن مان معااٌٌر و راء فنٌاة لمواضاٌع  صدارات األخرى هو ما تعتمده الهٌئة السعودٌةلمعاٌٌر واإلبا
 للتقرٌر المالً. تغطٌها المعاٌٌر الدولٌة ال

 
 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض 8-8

 عملة العرض.تم عرض القوائم المالٌة باللاير السعودي، وهً العملة الوظٌفٌة للمجموعة وكذلك 
 

 قٌاسأساس ال 8-1

 قائماة فاً الاواردة التالٌاة الهاماة البناود ماعادا التارٌخٌاة التكلفاة مبدأ أساس على الموحدة المالٌة القوائم هذه إعداد تم
 :الموحدة المالً المركز

  .العادلة ةبالقٌم اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقٌمة الملكٌة حقوق أدوات فً اإلستثمار قٌاس ٌتم -
 وحادة طرٌقاة باساتخدام المساتقبلٌة لاللتزاماات الحالٌاة بالقٌماةللماوظفٌن  المحاددة المنافع لتزاماتبإ االعتراف ٌتم -

 .المتوقعة االئتمان

 
 

33/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 م 8132ر دٌسمب 13إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 

 

   أسس التوحٌد -1
 20(( ) المجموعاة ( كماا فاً ر) 4تشتمل القوائم المالٌاة الموحادة علاى القاوائم المالٌاة للشاركة وشاركاتها التابعاة )إٌضااح 

ا مع الشركة تمتلك المجموعة أو ٌكون لها الحق فً العوائد المتغٌرة نتٌجة معامالته م. تتحقق السٌطرة عندما2108دٌسمبر 
المستثمر بها، وٌكون لدى المجموعة القدرة على التؤثٌر فً هذه العوائاد مان خاالل ممارساة نفوذهاا علاى الشاركة المساتثمر 

 بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسٌطر على المنشؤة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:

  قائمة تعطً المجموعاة القادرة الحالٌاة لتوجٌاه النشااطات ذات الصالة نفوذ على المنشؤة المستثمر بها )مثل: حقوق
 بالمنشؤة المستثمر بها(.

 .حق أو حقوق الحصول على عوائد متغٌرة نتٌجة االشتراك مع المنشؤة المستثمر بها 
 .القدرة على استخدام نفوذها على المنشؤة المستثمر بها فً التؤثٌر على عوائدها 

 
ض أن غالبٌة حقوق التصوٌت ستإدي إلى السٌطرة. ومن أجل تعزٌاز هاذا االفتاراض وعنادما ٌكاون بشكل عام، هناك افترا

لدى المجموعة مستوى أقل من غالبٌة حقوق التصوٌت أو حقوق مشابهة فً الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تؤخاذ فاً 
مجموعاة نفاوذاع علاى المنشاؤة المساتثمر بهاا، وهاذه االعتبار جمٌع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقٌٌم ما إذا كان لدى ال

 الحقائق والظروف تشمل ما ٌلً:
 

 .الترتٌبات التعاقدٌة مع اآلخرٌن ممن ٌحق لهم التصوٌت فً الشركة المستثمر بها 
 .الحقوق التً تنشؤ عن الترتٌبات التعاقدٌة األخرى 
 .حقوق التصوٌت وحقوق التصوٌت المحتملة للمجموعة 

 
عااة بإعااادة تقٌااٌم مااا إذا كاناات ال تاازال تمااارس سااٌطرة علااى المنشااؤة المسااتثمر بهااا أم ال عناادما تشااٌر الحقااائق تقااوم المجمو

والظروف أن هناك تغٌراع فً عنصر أو أكثر مان عناصار الساٌطرة الثالثاة. ٌبادأ توحٌاد الشاركة التابعاة اعتبااراع مان تاارٌخ 
السٌطرة على الشركة التابعة. ٌتم إدراج الموجودات والمطلوبات  سٌطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال

واإلٌرادات والمصروفات الخاصة بالشاركة التابعاة المقتنااة أو المباعاة خاالل الفتارة فاً القاوائم المالٌاة الموحادة مان تاارٌخ 
 استحواذ المجموعة على السٌطرة وحتى تارٌخ فقدان المجموعة للسٌطرة على الشركة التابعة. 

 
ٌاتم توزٌاع الاربح أو الخساارة وكال عنصار مان عناصاار الادخل الشاامل اآلخار باٌن المسااهمٌن فاً الشاركة األم للمجموعااة 
والحقوق غٌر المسٌطرة حتى لو أن هذا التوزٌع قد ٌإدي إلى عجز فً رصٌد الحقوق غٌر المسٌطرة. إذا تطلاب االمار ٌاتم 

ابعة فً حالة وجود فروقات جوهرٌة بٌن الشاركة األم والشاركة التابعاة مان إجراء تعدٌالت على القوائم المالٌة للشركات الت
أجاال التوفٌااق بااٌن سٌاساااتها المحاساابٌة والسٌاسااات المالٌااة للمجموعااة. ٌااتم اسااتبعاد جمٌااع الموجااودات والمطلوبااات وحقااوق 

لمجموعة بالكامل عند توحٌد القوائم الملكٌة واإلٌرادات والمصروفات والتدفقات النقدٌة المتعلقة بالمعامالت ما بٌن شركات ا
 المالٌة.

 
ٌّر فً حصة الملكٌة فً شركة تابعة ال ٌإدي إلى فقدان السٌطرة ضمن حقوق الملكٌة.  تتم معالجة أي تغ

 
إذا فقدت المجموعة السٌطرة على شركة تابعاة فإنهاا تقاوم باساتبعاد الموجاودات )بماا فٌهاا الشاهرة إن وجادت( والمطلوباات 

أخرى لحقوق الملكٌة الخاصاة بالشاركة التابعاة وٌاتم تساجٌل أي رباح أو خساارة ناتجاة عان فقاد الساٌطرة فاً  وأي مكونات
 الموحدة. وٌتم تسجٌل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقٌمة العادلة. األرباح أو الخسائرقائمة 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 م 8132دٌسمبر  13القوائم المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً إٌضاحات حول 

 )باللاير السعودي(
 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
، وقد تم تطبٌق فٌما ٌلً ملخص للسٌاسات المحاسبٌة الهامة المطبقة من قبل المجموعة فً إعداد القوائم المالٌة الموحدة 

 :جمٌع السنوات المعروضة فً القوائم المالٌة الموحدة ىالسٌاسات المحاسبٌة أدناه بشكل ثابت عل
 

 تجمٌع األعمال والشهرة  ( أ
الادخل وقائماة الموحادة  الخساائرو أ األربااح، قائماة  علاى قائماة المركاز الماالً الموحادة تشتمل هذه القوائم المالٌة الموحادة

ماة التادفقات النقدٌاة الموحادة  وكاذلك اإلٌضااحات وقائالموحادة  الملكٌاةقائماة التغٌارات فاً حقاوق  ، الموحدة اآلخر الشامل
حٌاات تشااتمل علااى موجااودات ومطلوبااات ونتااائج أعمااال الشااركة وشااركاتها  المتممااة للقااوائم المالٌااة الموحاادة  للمجموعااة،

 التابعة ٌشار إلٌها مجتمعة بالمجموعة. الشركة وشركاتها.التابعة
 

 

عندما تكاون معرضاة أوٌكاون  لمجموعة. تسٌطر المجموعة على الشركةالشركات التابعة هً الشركات التً تسٌطر علٌها ا
خااالل تحكمهااا  لهااا الحااق فااً العوائااد المختلفااة نتٌجااة مشاااركتها بالشااركة ولاادٌها القاادرة علااى التااؤثٌر علااى تلااك العوائااد ماان

 بالشركة.
 

 

 تقومحٌت ارسة تلك السٌطرة ٌتم توحٌد الشركات التابعة من التارٌخ الذي تبدأ فٌه السٌطرة ولحٌن التوقف عن مم
 المجموعة باستخدام طرٌقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السٌطرة للمجموعة.

 

المحددة التً تم الحصاول علٌهاا والقٌماة العادلاة لحصاة حقاوق الملكٌاة  ٌتم قٌاس تكلفة االستحواذ بالقٌمة العادلة للموجودات
باإلضافة إلى القٌمة العادلاة لحقاوق الملكٌاة غٌار المساٌطرة  ة تكلفة االستحواذالقائمة من قبل فً الشركة التابعة. تسجل زٌاد

 .  المركز المالً الموحدة الموجودات المحددة والمستحوذ علٌها كشهرة فً قائمة عن صافً قٌمة
 

حواذ. إذا االست تقاس حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة بنسبة حصتها من صافً موجودات الشركة المستحوذ علٌها فً تارٌخ
فً  للشركة المستحوذة اع خ االستحواذ للحصص المملوكة سابقتحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القٌمة الدفترٌة بتارٌ

الشركة المستحوذ علٌها تتم إعادة قٌاسها بالقٌمة العادلة فً تارٌخ االستحواذ وٌتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة 
وكذلك األرصدة الربح أو الخسارة غٌر المحققة الناتجة عن  رة. ٌتم استبعاد كل من المعامالتو الخساضمن الربح أ القٌاس

شركات المجموعة. ٌتم تعدٌل السٌاسات المحاسبٌة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع  المعامالت بٌن
 ها نفس فترات التقرٌر.المجموعة. الشركة والشركات التابعة ل السٌاسات المتبعة من قبل

 
 والتفسيراث المعايير على والتعذيالث الجذيذة المعايير ( ب

 :م2108 ٌناٌر 0 بتارٌخ والمطبقة التالٌة الدولٌة المعاٌٌر على والتعدٌالت الجدٌدة المعاٌٌر بتطبٌق المجموعة قامت
 ."المالٌة (  األدوات9 (رقم المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار -
  .العمالء مع العقود من اإلٌرادات  (05) رقم المالً للتقرٌر لدولًا المعٌار -
 بعض التعديالث والتفسيراث الصادرة من لجنت تفسيراث المعايير الدوليت للتقرير المالي. -
 

 "الماليت ( "األدواث9 (رقم الماليت للتقارير الذولي المعيار
 عقاود وبعاض المالٌاة والمطلوباات المالٌاة الموجودات وقٌاس إثبات باتمتطل (9) رقم المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار ٌحدد
 االعتاراف :المالٌاة األدوات"( 29) رقام الادولً المحاسابة معٌاار محال المعٌاار هاذا وٌحال  .مالٌاة غٌار بناود بٌع أو شراء

 . "والقٌاس
 

 (29) رقام الادولً المحاسابة معٌاار فاً ةالحالٌا بالمتطلباات كبٌار بشاكل (9) رقام المالٌاة للتقاارٌر الادولً المعٌاار ٌحاتفظ
 المتعلقاة (29) الادولً المحاسابة معٌاار فاً ساابقا الاواردة الفئاات ٌساتبعد أناه إال .المالٌاة المطلوباات وقٌااس لتصانٌف

 .للبٌع المتاحة المدٌنة والذمم والقروض االستحقاق تارٌخ حتى بها المحتفظ المالٌة بالموجودات
 

لم ٌكن  م2108ٌناٌر  0كما فً  المالٌة للموجودات الدفترٌة القٌم على (9رقم ) المالٌة للتقارٌر دولًال المعٌار تطبٌق أثر إن
 .أدناه مبٌن هو له تؤثٌر جوهري كما

 
 فئات ( وكذلك29رقم ) الدولً المحاسبة لمعٌار وفقاع  األصلٌة القٌاس فئات أدناه المرفقة واإلٌضاحات التالً الجدول ٌوضح

ٌنااٌر  0 فاً كماا بالمجموعاة الخاصاة المالٌاة الموجاودات ( لفئاة9رقام ) المالٌاة للتقارٌر الدولً للمعٌار وفقاع  ةالقٌاس الجدٌد
 م.2108
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,

 

 والتفسيراث )تتمت( المعايير على والتعذيالث الجذيذة ب( المعايير
 )تتمت( "الماليت ( "األدواث9 (رقم الماليت للتقارير الذولي المعيار
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 6256225  6256225  ةالتكلفة المطفا  قروض وذمم مدٌنة  )ب(  ذمم مدٌنة تجارٌة

 8862246857  8862246857  ةالتكلفة المطفا  قروض وذمم مدٌنة    نقد وما فً حكمه

 
 

 هاو لماا اساتراتٌجٌة. ووفقاا ألغاراض الطوٌال المادى علاى بهاا االحتفااظ المجموعاة تناوي األساهم فاً اساتثمارات هاذه تمثال ( أ

 األولاً التطبٌاق تارٌخ فً االستثمارات هذه بتصنٌف المجموعة قامت ( ،9رقم ) المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار مسموح فً

 القٌماة احتٌااطً فاإن ( ،29رقام ) المحاسابة معٌاار اآلخار. وبخاالف الشاامل الدخل خالل من ادلةالع بالقٌمة أنها تقاس على

 .الخسارة أو الربح فً تصنٌفه إعادة ٌتم لن بتلك االستثمارات المتراكم المتعلق العادلة
 

 (،29رقام ) الادولً محاسابةال معٌار بموجب مدٌنة وذمم قروض أنها على تصنٌفها تم التً واألخرى التجارٌة المدٌنة الذمم  ( ب

لتلاك الاذمم المدٌناة فاً الرصاٌد المطفؤة. وال ٌوجاد تاؤثٌر جاوهري لمخصاص الهباوط فاً القٌماة  بالتكلفة حالٌا ٌتم تصنٌفها
( حٌات ان المبلاغ غٌار 9عناد التحاول للمعٌاار الادولً للتقرٌار المالٌاة رقام ) 2108ٌنااٌر  0فتتاحً لألربااح المبقااه فاً اإل

 جوهري.
 

 ( أثر على السياساث المحاسبيت المتعلقت باإللتزاماث الماليت للشركت.9ن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )لم يك
 

 .السٌاسات المحاسبٌة الهامة ضمن ملخص)ن(  لمزٌد من التفاصٌل، راجع إٌضاح

 
 العمالء" مع العقود من "اإليراداث (51) رقم المالي للتقرير الذولي المعيار

(  عقود اإلنشااءات  ومعٌاار المحاسابة 00محل معٌار المحاسبة الدولً رقم )( 05)حل المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ٌ
مااة مااع ات الناشاائة ماان العقااود المبر(  اإلٌاارادات  والتفسااٌرات ذات العالقااة، وٌنطبااق علااى كافااة اإلٌااراد08الاادولً رقاام )

عاٌٌر أخرى. وٌضاع المعٌاار الجدٌاد نموذجااع مكوناا مان خماس خطاوات للمحاسابة العمالء، ما لم تقع تلك العقود فً نطاق م
 ٌاتم اإلعتاراف(، 05مة مع العمالء. وبموجب المعٌار الدولً للتقرٌر الماالً رقام )رادات التً تنشؤ من العقود المبرعن اإلٌ

 عمٌل.الوٌل البضائع أو الخدمات إلى استحقاقه مقابل تح المجموعةباإلٌرادات حسب القٌمة التً تعكس العوض الذي تتوقع 
 

فً االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبٌق كل  األخذو، اع محاسبٌ اع أن تمارس تقدٌر الشركاتوٌلزم المعٌار 
ٌححاُددح المعٌاار طرٌقاة المحاسابة عان التكاالٌف اإلضاافٌة لل حصاول خطوة من النموذج على العقود المبرمة مع عمالئها. كماا 

 تً تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.عقد والتكالٌف الالعلى 
 
 
 

 

3,/,, 



 

 

 
 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 

 )تتمت( والتفسيراث المعايير على والتعذيالث الجذيذة رالمعايي ( ب

 اإليراداث من العقود مع العمالء )تتمت("( 51المعيار الذولي للتقرير المالي رقم )
 إثباث اإليراداث

. ٌتم قٌاس اإلٌرادات على أساس المبلغ المحدد فً العقد مع العمٌل وٌستثنً المبالغ التً تم تحصٌلها نٌاباة عان طارف ثالات
بااإلٌرادات عنادما تنتقال الساٌطرة علاى منااتج أو خدماة إلاى العماالء. وٌاتم تطبٌاق المباادىء فاً المعٌااار  المجموعاةتعتارف 

 ( باستخدام الخطوات الخمس التالٌة:05الدولً للتقرٌر المالً رقم )
 

  الخطوة األولى:
 العقد مع العمٌل فً الحاالت التالٌة: المجموعةتحتسب 

 على العقد واإللتزام به من قبل جمٌع األطراف. إذا تمت الموافقة 

 .إذا تم تحدٌد حقوق كل طرف 

 .إذا تم تعرٌف شروط الدفع 

  .إذا كان للعقد مضمون تجاري 

 .إذا كان العقد قابل للتحصٌل 
 

لعة أو جمٌع السلع أو الخدمات المتفق علٌها فً العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب لكل سالمجموعة تحدد  الخطوة الثانٌة:
 خدمة متفق علٌها إلتزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متمٌزة وٌتم فصلها عن اإللتزامات األخرى فً العقد إذا كان: 

  .ٌمكن للعمٌل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعمٌل 

  السلع أو الخدمات األخرى الواردة فً العقد.ٌتم تعرٌف السلعة أو الخدمة بشكل منفصل عن 
 

  الخطوة الثالثة:
 سعر المعاملة، وهو المبلغ المقابل الذي تتوقعه مقابل نقل السلع أو الخدمات المتفق علٌها إلى أحد العمالء.المجموعة تحدد 

 

  الخطوة الرابعة:
 ع المستقل للسلع أو الخدمات المقدمة للعمٌل.ٌتم تخصٌص سعر المعاملة لكل إلتزام أداء مستقل على أساس سعر البٌ

 

  الخطوة الخامسة:
 ٌتم االعتراف باإلٌرادات عندما ٌتم نقل السٌطرة على السلع أو الخدمات إلى العمٌل. 

 

 الخصوماث

صومات ٌتم إثبات اإلٌرادات من مبٌعات البضائع على أساس السعر المحدد فً العقد أو المتفق علٌه مع العمٌل بعد حسم الخ
المحددة لكل عمٌل، وٌتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدٌر الخصومات وتوفٌرها، باستخدام طرٌقة القٌمة المتوقعة، وٌتم 
ا أال ٌحدت انعكاس كبٌر، ٌتم االعتراف باإللتزام التعاقدي  االعتراف باإلٌراد فقط إلى الحد الذي ٌكون فٌه من المحتمل جدع

المشمولة  السنةالمبالغ المستحقة الدفع للعمالء فٌما ٌتعلق بالمبٌعات التً تتم حتى نهاٌة  للخصومات المتوقعة فً حجم
 بالتقرٌر.

 

القابضة  الشركةالموحدة ، حٌت ان إٌرادات القوائم المالٌة  ىإدارة الشركة عدم وجود تؤثٌر جوهري عل ىوبشكل عام، تر
 .العمالءعقود مع إٌرادات من والشركات التابعة لها ال تتضمن 

 

 بعض التعدٌالت والتفسٌرات الصادرة من لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً
 .لم ٌكن هناك تؤثٌر جوهري على القوائم المالٌة الموحدة  للمجموعة من سرٌان تلك التفسٌرات والتعدٌالت
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةول القوائم إٌضاحات ح
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 

 ج( تصنٌف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غٌر متداول 
 

 ل أو غٌر متداول.تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات فً قائمة المركز المالً الموحدة  على أساس متداو
 ٌتم تصنٌف األصل ضمن الموجودات المتداولة فً حالة: 
 

 توقع تحقق األصل أو هناك نٌة لبٌعه أو استهالكه خالل دورة التشغٌل العادٌة للمجموعة، أو -
 محتفظ باألصل بشكل رئٌسً من أجل المتاجرة، أو -
 الموحدة ، أو شهراع بعد تارٌخ قائمة المركز المالً 02توقع تحقق األصل خالل  -
شاهراع علاى  02كونه نقداع أو فً حكم النقد إال إذا كان محظوراع تبادل األصل أو استخدامه لتسوٌة التزام ماا خاالل  -

 األقل من تارٌخ قائمة المركز المالً الموحدة .
 

 ٌتم تصنٌف جمٌع الموجودات األخرى كموجودات غٌر متداولة.
 

 ولة فً حالة:ٌعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتدا
 

 توقع تسوٌة االلتزام خالل دورة التشغٌل العادٌة للمجموعة، أو -

 محتفظ بااللتزام بشكل رئٌسً من أجل المتاجرة، أو -
 شهراع بعد تارٌخ قائمة المركز المالً الموحدة ، أو 02توقع تسوٌة االلتزام خالل  -
راع على األقل بعد تارٌخ قائمة المركز المالً شه 02عدم وجود حق غٌر مرتبط بشرط لتؤجٌل تسوٌة االلتزام لمدة  -

 الموحدة .
 

 تصنٌف جمٌع االلتزامات األخرى كمطلوبات غٌر متداولة.ٌتم 
 

 د( قٌاس القٌمة العادلة 
بتاارٌخ كال قائماة مركاز ماالً أدوات حقاوق ملكٌاة بالقٌماة العادلاة تقوم المجموعة بقٌاس األدوات المالٌة مثل االستثمار فً 

 .ة موحد
 

القٌمة العادلة هً المبلغ الذي سٌتم استالمه عند بٌع موجودات أو سداده عناد تساوٌة مطلوباات باٌن طارفٌن بموجاب معاملاة 
تتم على أسس تجارٌة بتارٌخ القٌاس. ٌحدد قٌاس القٌمة العادلاة باافتراض أن معاملاة بٌاع الموجاودات أو تحوٌال المطلوباات 

 ستتم إما:
 

 أو المطلوبات، أو فً السوق الرئٌسً للموجودات -
 فً حالة عدم وجود السوق الرئٌسً، فً أكثر األسواق مالئمة للموجودات أو المطلوبات. -

 

 إن السوق الرئٌسً أو األكثر مالئمة ٌجب أن تكون قابلة للوصول إلٌها من قبل المجموعة.
 

ٌسااتفٌدون عنااد تسااعٌر الموجااودات تقاااس القٌمااة العادلااة للموجااودات أو المطلوبااات بااافتراض أن المتعاااملٌن فااً السااوق س
 والمطلوبات وأنهم ٌسعون لتحقٌق أفضل مصالحهم االقتصادٌة.

 

ٌتم اعتبار مقدرة المتعاملٌن فً السوق على تحقٌق منافع اقتصادٌة عن طرٌق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بٌعاه 
ى حد عند قٌااس القٌماة العادلاة للموجاودات غٌار لمتعاملٌن  خرٌن فً السوق ٌستخدمون األصل على النحو األفضل وبؤقص

 المالٌة. 
 

تصنف كافة الموجودات والمطلوباات التاً ٌاتم قٌاساها بالقٌماة العادلاة أو االفصااح عنهاا فاً القاوائم المالٌاة ضامن التسلسال 
 لقٌمة العادلة ككل:الهرمً لمستوٌات القٌمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقٌاس ا

 

 المستوى األول: األسعار المتداولة فً سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  -
المستوى الثانً: طرق قٌاس تعتبار مادخالت المساتوى األدناى ـ الهاماة لقٌااس القٌماة العادلاة ـ قابلاة للمالحظاة بصاورة  -

 مباشرة أو غٌر مباشرة.
 غٌر قابلة للمالحظة. -ت المستوى األدنى ـ الهامة لقٌاس القٌمة العادلة المستوى الثالت: طرق قٌاس تعتبر مدخال -
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 
 ( قٌاس القٌمة العادلة )تتمة(د

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التً ٌتم إثباتها فً القوائم المالٌة الموحادة  بالقٌماة العادلاة بشاكل متكارر، تتؤكاد المجموعاة 
ساتوى فٌما إذا تم التحوٌل بٌن المستوٌات الهرمٌة لقٌاس القٌمة العادلة وذلك بإعادة تقٌٌم التصنٌف )على أساس مدخالت الم

 مالٌة. سنةاألدنى الهامة لقٌاس القٌمة العادلة ككل( فً نهاٌة كل 
 

ولغرض اإلفصاح عن القٌمة العادلة، قامت المجموعة بتحدٌد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبٌعة وخصاائص 
ه. تم تلخٌص االفصاحات ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمً لمستوٌات قٌاس القٌمة العادلة المذكورة أعال

المتعلقة بالقٌمة العادلة لألدوات المالٌة والموجودات غٌر المالٌة التً ٌتم قٌاساها بالقٌماة العادلاة أو تام االفصااح عان قٌمتهاا 
 العادلة، فً اإلٌضاحات ذات العالقة.

 
 هـ( تحقق اإلٌرادات 

مكان قٌااس اإلٌاراد بصاورة سالٌمة بغاض النظار عان تاارٌخ ٌتحقق اإلٌراد عند احتمال تدفق منافع اقتصادٌة للمجموعاة. وٌ
تحصٌل اإلٌراد. ٌقاس اإلٌراد بالقٌمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض بعد األخذ فً االعتباار شاروط الادفع الاواردة 

فً كل ترتٌبات  فً االرتباطات التعاقدٌة، مع استبعاد الضرائب أو الرسوم. لقد حددت المجموعة أنها تعمل كطرف أساسً
 اإلٌرادات الخاصة بها.

 

 وفٌما ٌلً المواصفات الواجب استٌفاإها قبل تحقق اإلٌراد:
 

  البضاعةمبٌعات 
ٌتحقق اإلٌراد من مبٌعات البضاعة عند انتقال المخاطر المحتملة والمكاسب المتوقعة لهذه المبٌعات من مسئولٌة المجموعاة 

  ٌم اإلٌرادات بواقعٌة، وٌتم ذلك عادة عند تسلٌم البضاعة للمشترى.إلى مسئولٌة المشترى مع إمكانٌة تقٌ
 

 توزٌعات األرباح
ٌتحقق اإلٌراد عند أحقٌة المجموعة فً استالم هذه التوزٌعات، وٌتم ذلك عادة عند اقرار المساهمٌن فً الشاركات المساتثمر 

 بها، التً ال ٌتم تسجٌلها طبقاع لحقوق الملكٌة، لتوزٌعات األرباح.
 

 و( المصارٌف
ٌتم االعتراف بجمٌع المصارٌف شاملة مصاارٌف التشاغٌل، المصاارٌف العمومٌاة واإلدارٌاة والمصاارٌف األخارى وتادرج 

 .المصارٌفالموحدة  فً الفترة المالٌة التً تحققت فٌها تلك  األرباح أو الخسائربقائمة 
 

ً المبٌعاات والتوزٌاع والمصاارٌف العرضاٌة األخارى إن مصارٌف البٌع والتوزٌع هً تلك المصارٌف التاً تتعلاق بماوظف
 المتعلقة بها، وتصنف جمٌع المصارٌف األخرى كمصارٌف عمومٌة وإدارٌة.

 
 ز( الزكاة 

مالٌة على حادة وفقاا ألحكاام وقواعاد الزكااة فاً المملكاة العربٌاة  سنةتقوم الشـركة األم بقٌاس وإثبات مخصص الزكاة لكل 
الموحدة . ٌتم  األرباح أو الخسائرالستحقاق. ٌتم تحمٌل مخصص الزكاة فً بند مستقل فً قائمة السعودٌة على أساس مبدأ ا

 المالٌة التً ٌتم فٌها اعتماد الربط الزكوي. السنةقٌد أٌة التزامات زكوٌة إضافٌة، إن وجدت، فً نفس 
 

 ح( العمالت األجنبٌة
دي وهً العملة الوظٌفٌة للشاركة األم. تحادد كال منشاؤة بالمجموعاة تعرض المجموعة القوائم المالٌة الموحدة  باللاير السعو

 عملتها التشغٌلٌة وتقاس البنود المتضمنة فً القوائم المالٌة الموحدة  لكل منشؤة بهذه العملة. 
 

 المعامالت واألرصدة -
عر السااائد فااً تااارٌخ المجموعااة بعملتهااا الوظٌفٌااة بالساا شااركاتتسااجل المعااامالت بالعملااة األجنبٌااة مباادئٌا عاان طرٌااق 

المعاملة. وٌتم إعادة ترجماة الموجاودات والمطلوباات ذات الطبٌعاة النقدٌاة بالعملاة األجنبٌاة إلاى العملاة الوظٌفٌاة بالساعر 
 الفوري السائد فً تارٌخ إعداد قائمة المركز المالً الموحد . 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةحول القوائم  إٌضاحات
 )باللاير السعودي(

 

 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 

 )تتمة( ح( العمالت األجنبٌة
 

ساتثناء الموحادة  با األرباح أو الخسائرتسجل جمٌع الفروق الناشئة من التسوٌات او المعامالت على البنود النقدٌة فً قائمة 
البنود النقدٌة التً تمثل جزءاع من عملٌة تحوط لصافً استثمارات المجموعة فً العملٌات األجنبٌة، حٌات ٌاتم ترحٌلهاا إلاى 

األربااح الموحدة  حتى ٌتم التصرف فً صافً االستثمار، وعندئذ ٌاتم االعتاراف بهاا فاً قائماة  اآلخر قائمة الدخل الشامل
األربااح تعامل مع األعباء والتغٌرات الناتجة عن فروق التغٌر فً تلك البنود النقدٌة فاً قائماة الموحدة . وٌتم ال أو الخسائر
 الموحدة . أو الخسائر

 

ٌااتم قٌاااس البنااود غٌاار النقدٌااة بااالعمالت األجنبٌااة التااً تقاااس بالتكلفااة التارٌخٌااة بسااعر العملااة السااائد فااً تااارٌخ المعااامالت 
بالعمالت األجنبٌة التً تقاس بالقٌمة العادلة فٌتم ترجمتها باستخدام ساعر العملاة فاً تاارٌخ  األساسٌة. أما البنود غٌر النقدٌة

تحدٌد قٌمتهاا العادلاة. تعامال االربااح او الخساائر الناشائة مان إعاادة ترجماة البناود غٌار النقدٌاة بانفس االسالوب المتباع فاً 
 العادلة للبند. االعتراف باألرباح او الخسائر الناشئة من التغٌر فً القٌمة 

 
 ط( توزٌعات األرباح النقدٌة والتوزٌعات غٌر النقدٌة للمساهمٌن فً الشركة األم

ٌتم إثبات التوزٌعات النقدٌة أو غٌر النقدٌة للمسااهمٌن فاً الشاركة األم كمطلوباات وذلاك عناد الموافقاة علاى التوزٌاع، وأن 
الشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة، تتم الموافقاة علاى توزٌعاات  التوزٌع لم ٌعد متوقفاع على رغبة الشركة. وطبقاع لنظام

األرباح عند المصادقة علٌها من قبل المساهمٌن فً الجمعٌة العامة. ٌتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق المسااهمٌن 
 واالعتراف به كمطلوبات.

 

وجودات المراد توزٌعها وٌتم إثبات إعادة قٌاس القٌمة العادلة ٌتم قٌاس التوزٌعات غٌر النقدٌة، إن وجدت بالقٌمة العادلة للم
 .الموحدة الملكٌةمباشرة فً حقوق 

 

وعنااد توزٌااع الموجااودات غٌاار النقدٌااة، ٌااتم إثبااات أي فاارق بااٌن القٌمااة الدفترٌااة للمطلوبااات والقٌمااة الدفترٌااة للموجااودات 
 الموحدة . األرباح أو الخسائرالموزعة فً قائمة 

 

 ت ومعداتي( ممتلكا
ٌااتم تسااجٌل الممتلكااات والمعاادات بالتكلفااة مخصااوما منهااا االسااتهالك المتااراكم والخسااائر المتراكمااة للهبااوط فااً القٌمااة إن 

تحاات التنفٌااذ. تتضاامن التكلفااة تكلفااة الجاازء المسااتبدل ماان الممتلكااات والمعاادات وتكااالٌف  أعمااالوجاادت، وال ٌااتم اسااتهالك 
األجل فً حالة الوفاء باشتراطات االعتراف. عندما ٌتم اساتبدال أجازاء هاماة مان  االقتراض لمشروعات اإلنشاءات طوٌلة

الممتلكات والمعدات على فترات معٌنة، تقاوم المجموعاة بااالعتراف بتلاك األجازاء باعتبارهاا موجاودات فردٌاة ذات عمار 
ضامن القٌماة الدفترٌاة للممتلكاات إنتاجً محدد واستهالك محدد. وبالمثل، عند إجراء فحاص شاامل ٌاتم االعتاراف بتكالٌفاه 

والمعدات كتكلفة إحالل إذا توفرت شروط االعتراف. وٌتم االعتراف بجمٌع تكالٌف اإلصالح والصٌانة األخرى فاً قائماة 
 الموحدة  عند تكبدها. األرباح أو الخسائر

 

 جودات كالتالً:ٌتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجً المقدر للمو
 

 نسبة االستهالك السنوٌة  ممتلكات ومعدات   نسبة االستهالك السنوٌة  ممتلكات ومعدات
 :25 -: 21  وسائل نقل  :5 -:  2  مبانً
 :25 -: 21   الت  :05  دٌكور

أجهزة رقابٌة ومصاعد 
 وأجهزة تكٌٌف

 
21: 

صول تحسٌنات على أ 
 مستاجرة

 
21: 

     :25 - :02651  أثات وتجهٌزات
 

ٌتم الغاء االعتراف بؤي بند من بنود الممتلكات والمعادات ) األصال ( عناد اساتبعاده أو عناد عادم توقاع الحصاول علاى أي 
منافع اقتصادٌة من استخدامه أو بٌعه فً المستقبل. ٌتم تسجٌل أي ربح أو خسارة تنشؤ عن استبعاد األصل )تحسب باالفرق 

 الموحدة  عند استبعاد األصل.  األرباح أو الخسائروالقٌمة الدفترٌة لألصل( فً قائمة بٌن صافً متحصالت االستبعاد 
 

مالٌاة وٌاتم إجاراء  سانةٌتم مراجعة القٌمة المتبقٌة واالعمار االنتاجٌة، وطرق استهالك الممتلكات والمعادات فاً نهاٌاة كال 
 التعدٌالت على أساس مستقبلً، إذا تطلب األمر.
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 ة فتٌحً القابضةشركة مجموع
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,

 
 تحت التنفٌذ أعمالك( 

اشاار بالمشااارٌع قٌااد التنفٌااذ وتااتم رسااملتها تحاات التنفٌااذ جمٌااع التكااالٌف التااً تتعلااق بشااكل مباشاار أو غٌاار مب أعمااالتمثاال 
 التنفٌذ. أعمال تحتكممتلكات ومعدات عند االنتهاء من تلك المشارٌع. ال ٌتم استهالك 

 
 ل( اإلٌجارات

، وأن االتفاااق ٌحااول حااق ى جااوهر االتفاااق فااً تااارٌخ بداٌتااهٌعتمااد تحدٌااد مااا إذا كااان أي اتفاااق ٌمثاال أو ٌتضاامن إٌجااار علاا
 استخدام أصل.

 
 جموعة كمستأجرالم

الموحادة  علاى أسااس القساط الثابات  األربااح أو الخساائرٌتم االعتراف بمدفوعات اإلٌجار التشاغٌلً كمصاارٌف فاً قائماة 
 على مدار فترة اإلٌجار. 

 
 م( الموجودات غٌر الملموسة

تعتبار تكلفاة الموجاودات غٌار ٌتم قٌاس الموجودات غٌر الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتاراف األولاى بالتكلفاة. و
علاى تجمٌاع األعماال هاً القٌماة العادلاة فاً تاارٌخ االقتنااء. وبعاد االعتاراف األولاى، تقٌاد  الملموسة التً تم اقتناإهاا بنااءاع 

إن وجاادت. أمااا  -الموجااودات غٌاار الملموسااة بالتكلفااة ناقصاااع أي اطفاااء متااراكم وأي خسااائر متراكمااة للهبااوط فااً القٌمااة 
غٌر الملموسة المطورة داخلٌااع )باساتثناء تكاالٌف التطاوٌر المرساملة( فاال ٌاتم رساملتها وتادرج المصاارٌف فاً الموجودات 

 الموحدة  فً الوقت الذي تستحق فٌها هذه المصارٌف. األرباح أو الخسائرقائمة 
 

حاددة. بالنسابة للموجاودات غٌار ٌتم تقدٌر األعمار اإلنتاجٌة المتوقعة للموجودات غٌر الملموسة لمادة محاددة أو لمادة غٌار م
الملموسة ذات العمر اإلنتاجً المحدد فٌتم اطفاإهاا علاى مادار فتارة العمار اإلنتااجً االقتصاادي لهاا وٌاتم تقٌاٌم الهباوط فاً 
القٌمااة عنااد وجااود مإشاار علااى احتمااال الهبااوط فااً القٌمااة. ٌااتم مراجعااة فتاارة االطفاااء وطرٌقااة االطفاااء للموجااودات غٌاار 

مالٌة. وتحسب التغٌارات فاً العمار اإلنتااجً المتوقاع أو  سنةالعمر اإلنتاجً المحدد على األقل فً نهاٌة كل الملموسة ذات 
 -فترة أو طرٌقة االطفااء ـ وفاق الحاجاة  ة فً األصل بتغٌٌرالطرٌقة المتوقعة إلطفاء المزاٌا االقتصادٌة المستقبلٌة المتضمن

تم االعتااراف بمصااارٌف االطفاااء للموجااودات غٌاار الملموسااة ذات العماار وتعاماال كتغٌاارات فااً التقاادٌرات المحاساابٌة. وٌاا
 الموحدة  ضمن المصارٌف التً تتناسب مع وظٌفة األصل غٌر الملموس. األرباح أو الخسائراإلنتاجً المحدد فً قائمة 

 
ارهاا لقٌااس هباوط القٌماة بالنسبة للموجودات غٌر الملموسة ذات العمر اإلنتااجً غٌار المحادد فاال ٌاتم اطفاإهاا بال ٌاتم اختب

سنوٌا سواء بصورة منفردة أو على مستوى الوحادات المنتجاة للنقاد. وٌاتم مراجعاة تقٌاٌم العمار غٌار المحادد لألصال سانوٌا 
لتحدٌد فٌما إذا ما زال الستخدام العمر اإلنتاجً غٌر المحدد ماا ٌبارره. وفاى حالاة عادم اساتمرار هاذه المباررات ٌاتم تغٌٌار 

 نتاجً إلى عمر إنتاجً محدد على أساس مستقبلً. تقدٌر العمر اإل
 

 ٌتم احتساب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجً المقدر للموجودات غٌر الملموسة كالتالً:
 

 نسبة اإلطفاء السنوٌة الموجودات الغٌر ملموسة
 : 21 برامج

 : 25 خرىأ
 

استبعاد الموجاودات غٌار الملموساة باالفرق باٌن صاافً متحصاالت االساتبعاد والقٌماة تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة من 
 الموحدة  عند استبعاد األصل.   األرباح أو الخسائرالدفترٌة لألصل وٌتم االعتراف بها فً قائمة 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  وحدةالمالٌة المإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 ن( األدوات المالٌة

 

 المالٌة الموجودات
 بتصنٌف الموجودات المالٌة وفقاع للفئات التالٌة: المجموعةتقوم 

 الشامل اآلخر، أو األرباح أو الخسائر(، و تلك التً ٌتم قٌاسها الحقاع بالقٌمة العادلة )سواء من خالل الدخل  -
 تلك التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة. -

 إلدارة موجوداتها المالٌة و الشروط التعاقدٌة للتدفقات النقدٌة. الشركةٌعتمد التصنٌف على طرٌقة أعمال 
لة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقااع لماا أو بالقٌمة العاد المطفؤهالمالٌة غٌر المصنفة كمقاسة بالتكلفة  الموجوداتإن جمٌع 

تم بٌانه أدناه، ٌتم قٌاسها بالقٌماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة. وٌاتم إثباات صاافً المكاساب والخساائر، وتشامل أي 
 فوائد أو دخل توزٌعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

 

 األصول المالٌة بالتكلفة المطفأة

 بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة الفائدة الفعلٌة، إذا تم استٌفاء كال الشرطٌن التالٌٌن: ٌتم قٌاس األصل المالً
 أن ٌكون هدف االحتفاظ باألصل المالً ضمن نموذج األعمال هو لتحصٌل التدفقات النقدٌة التعاقدٌة، و -

لاغ األصالً والفائاادة عان المبلااغ ٌنشاؤ عان الشااروط التعاقدٌاة لألصال المااالً، فاً تاوارٌخ محاادده. تادفقات نقدٌاة ماان المب -
 األصلً القائم فقط. 

عند إجراء تقٌٌم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي ٌهدف إلى االحتفاظ باألصول لجمع التدفقات 
 النقدٌة التعاقدٌة، فإن الشركة تؤخذ بعٌن االعتبار:

 الناحٌة العملٌة. وأداء تلك السٌاسات من المجموعةسٌاسات اإلدارة وأهداف  -
المخاااطر التااً تااإثر علااى أداء نمااوذج األعمااال )واألصااول المالٌااة المحااتفظ بهااا ضاامن نمااوذج العماال(، وعلااى وجااه  -

 الخصوص، الطرٌقة التً تدار بها تلك المخاطر.
 كٌف تقوم اإلدارة بتقٌٌم أداء المحفظة. -
 التعاقدٌة. ما إذا كانت استراتٌجٌة اإلدارة تركز على كسب إٌرادات العموالت -
 درجة تكرار أي مبٌعات لألصول المتوقعة. -
 السبب وراء أي مبٌعات لألصول. -

ٌتم إثبات إٌرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحوٌل العمالت األجنبٌة والهبوط فً القٌمة ضمن الربح أو الخسارة. ٌتم إثبات أي 
 ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة.

 

( 9تم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة بموجب المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم )ٌاألصول المالٌة المصنفة كقروض وذمم مدٌنة  إن
 األدوات المالٌة  حٌت أنها محتفظ بها فً نموذج األعمال لجمع التدفقات النقدٌة التعاقدٌة وتتكون هذه التدفقات النقدٌة من 

 فائدة فقط.دفعات أصل المبلغ وال
 

 االستثمارات فً أدوات الدٌن بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٌتم قٌاس االستثمارات فً أدوات الدٌن التً تستوفً الشروط التالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
لتدفقات النقدٌة التعاقدٌة وبٌع األصول ٌحتفظ باألصل المالً ضمن نموذج أعمال ٌتم تحقٌق هدفه من خالل تحصٌل ا -

 المالٌة.
الشروط التعاقدٌة لألصل المالً تعطً الحق فً توارٌخ محددة تدفقات نقدٌة تعد من المبلغ األصلً والفائدة على المبلغ  -

 األصلً.
 

أو الخسارة. ٌتم إثبات  ٌتم إثبات إٌرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحوٌل العمالت األجنبٌة والهبوط فً القٌمة ضمن الربح
استثمارات جمٌع التغٌرات األخرى فً القٌمة الدفترٌة لهذه األدوات فً الدخل الشامل اآلخر وتراكماتها تحت احتٌاطً تقٌٌم 

. عندما ٌتم استبعاد هذه األدوات، ٌتم إعادة تصنٌف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاع فً أدوات حقوق ملكٌة
 الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة.فً 
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  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 

 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 

 مة()تت  ن( األدوات المالٌة
 )تتمة( المالٌة الموجودات

 

 االستثمارات فً أدوات ملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

عند االعتراف األولً، ٌمكن للمجموعة إجراء اختٌار ال رجعة فٌه )على أساس كل أداة على حدة( لتحدٌد أن االستثمار فً 
الل الدخل الشامل اآلخر. وال ٌسمح بذلك إذا كان االحتفاظ باالستثمار أدوات حقوق الملكٌة سٌكون بالقٌمة العادلة من خ

 لغرض المتاجرة.
 

 ٌتم اعتبار االحتفاظ بؤصل مالً لغرض المتاجرة إذا:
 ٌتم اكتسابها بشكل أساسً لغرض بٌعها أو إعادة شرائها على المدى القرٌب. -

 أو ٌعد االستثمار جزء من محفظة لجنً األرباح فً المدى القصٌر. -

 إذا كانت مشتقات. -
 

ٌتم قٌاس االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئٌاع بالقٌمة العادلة باإلضافة إلى تكالٌف 
المعاملة. بعد ذلك، ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فً القٌمة العادلة فً 

خل الشامل اآلخر. ال ٌتم أبداع إعادة تصنٌفها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر وال ٌتم إثبات أي هبوط فٌها فً قائمة الربح الد
 أو الخسارة.

 

ٌتم إثبات دخل توزٌعات األرباح فً قائمة األرباح أو الخسائر عندما ٌتم ثبوت حق الشركة فً استالم توزٌعات األرباح، 
 ما لم تمثل توزٌعات األرباح بشكل واضح استرداد جزءاع من تكلفة االستثمار.

 

لاة لالساتثمار فاً حقاوق الملكٌاة المقاساة ٌتضمن احتٌاطً إعاادة تقٌاٌم االساتثمار التغٌار التراكماً الصاافً فاً القٌماة العاد
بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عندما ٌتم استبعاد هذه األدوات المالٌة، فإن المبلغ المتراكم فً القٌماة العادلاة 

 ٌتم تحوٌله من االحتٌاطً إلى األرباح المبقاة.
 

دخل الشامل اآلخر لكافة استثمارات حقوق الملكٌة التً تم عرض التغٌرات فً القٌمة العادلة فً ال المجموعةاختارت 
 تصنٌفها سابقاع كاستثمارات مالٌة متاحة للبٌع، حٌت أن هذه االستثمارات غٌر محتفظ بها للمتاجرة.

 
 المالٌة الموجودات قٌمة الهبوط فً

 الخسائر االئتمانٌة ة . وٌتم تطبٌق النموذج بنموذج  الخسائر االئتمانٌة المتوقع ٌتم قٌاس الهبوط فً قٌمة الموجودات المالٌة
على األصول المالٌة التً تقاس بالتكلفة المطفؤة وعلى أدوات الدٌن التً تقاس بالقٌمة العادلة من خالل الدخل  المتوقعة 

 الشامل اآلخر ولٌس على االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة.
 

ٌتم تقدٌر الخسائر االئتمانٌة المتوقعة على األصول المالٌة  ،وط فً القٌمةالمنهج المبسط فً احتساب الهب المجموعةتطبق 
باستخدام تجربة خسارة االئتمان التارٌخٌة للشركة، مع تعدٌلها بالظروف االقتصادٌة العامة وتقٌٌم كل من االتجاه الحالً 

 ٌثما كان ذلك مناسباع.وكذلك توقعات الظروف فً تارٌخ التقرٌر، بما فً ذلك القٌمة الزمنٌة للنقود ح
 

ٌعد قٌاس خسائر االئتمان المتوقعة دلٌل على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضٌة )بمعنى حجم 
الخسارة إذا كان هناك تعثر عن السداد(. ٌعتمد تقٌٌم احتمالٌة التخلف عن السداد بناء على البٌانات التارٌخٌة التً ٌتم 

 طة معلومات تتنبؤ بالمستقبل كما هو موضح أعاله.تعدٌلها بواس
 

مخصصات الخسائر  خصمبؤرباح أو خسائر هبوط القٌمة بشكل منفصل فً قائمة الربح أو الخسارة وٌتم  المجموعةتعترف 
 لألصول المالٌة التً تقاس بالتكلفة المطفؤة من القٌمة الدفترٌة اإلجمالٌة لألصول المالٌة.  

 
 المالٌة اتالموجوداستبعاد 

بإلغاء األصل المالً فقط عندما تنتهً الحقوق التعاقدٌة للتدفقات النقدٌة من األصل أو تقوم بتحوٌل األصل  المجموعةتقوم 
بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجمٌع مخاطر ومنافع  المجموعةالمالً ومخاطر ومزاٌا الملكٌة إلى جهة أخرى. إذا لم تقم 

باالعتراف بحصتها المحتفظ بها فً األصول واإللتزامات المرتبطة باألصل المالً إلى  المجموعةالملكٌة لألصل فتستمر 
 المبالغ التً قد تضطر لدفعها.
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 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 سعودي()باللاير ال

 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,

 )تتمة( ن( األدوات المالٌة
 المالٌة المطلوبات

 األعتراف األولً والقٌاس
 المالٌة إما بالتكلفة المطفؤة أو بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.المطلوبات تصنف 

لتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة العائد الفعلً. وال ٌوجد لدى با المجموعةالمالٌة لدى المطلوبات تم تصنٌف وقٌاس جمٌع 
 مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.مطلوبات  المجموعة

 
 إلغاء االعتراف باإللتزامات المالٌة

 .طلوباتالمالمالٌة فقط عندما ٌتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء هذه المطلوبات ببإلغاء االعتراف المجموعة تقوم 
 

 المقاصةس( 
الموحادة  فقاط عناد ٌتم إجراء مقاصة بٌن الموجودات والمطلوباات المالٌاة وإظهاار صاافً المبلاغ فاً قائماة المركاز الماالً 

وجود حق نظامً ملزم وٌكون لدى المجموعة النٌة لتسوٌة الموجودات والمطلوباات المساجلة علاى أسااس الصاافً لتحقٌاق 
  ت فً نفس الوقت.الموجودات وتسوٌة المطلوبا

 
 المخزونع( 

 ٌظهر المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة ممكن تحقٌقها، أٌهما أقل، وتحسب التكلفة وفقاع لألسس التالٌة:
 

 المجوهرات األلماسٌة بسعر التكلفة الفعلٌة لكل قطعة. -
 وسط المرجح.المشغوالت الذهبٌة والمواد الخام من الذهب بالوزن واألحجار الكرٌمة على أساس المت -
 الملبوسات واألحذٌة والتحف والهداٌا والعطور ومستحضرات التجمٌل والبضائع األخرى على أساس المتوسط المرجح. -

 

 سعر البٌع المقدر ناقصاع جمٌع التكالٌف التً ٌمكن تكبدها فً حالة التخلص من المنتج.فً تمثل القٌمة القابلة للتحقق 
 

 ٌر المالٌةف( الهبوط فً قٌمة الموجودات غ
بتقدٌر ما إذا كان هناك مإشر على هباوط قٌماة أصال. وفاى حالاة وجاود أي  تقوم المجموعة فً تارٌخ إعداد القوائم المالٌة 

مإشر على ذلك، أو عند الحاجة إلاى إجاراء اختباار سانوي لهباوط قٌماة األصال تقاوم المجموعاة بتقادٌر القٌماة االساتردادٌة 
ادٌة لألصال فاً القٌماة العادلاة لألصال أو وحادة تولٌاد النقاد ناقصااع تكلفاة البٌاع أو القٌماة قٌاد لألصل. وتتمثل القٌمة االسترد

االستخدام لألصل أٌهما أعلى، وتحادد لألصال المفارد ماا لام ٌكان األصال ٌتولاد عناه تادفقات نقدٌاة مساتقلة بشاكل كبٌار عان 
ما تتجاوز القٌمة الدفترٌاة لألصال أو وحادة تولٌاد النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. وعند

النقد القٌمة االستردادٌة لألصل ٌتعٌن هبوط قٌمة األصل وتخفض قٌمته إلى القٌماة االساتردادٌة لاه. وعناد تحدٌاد القٌماة قٌاد 
بما ٌعكاس التقادٌرات  االستخدام، ٌتم خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة إلى القٌمة الحالٌة باستخدام سعر الخصم قبل الضرٌبة

السوقٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحدٌد القٌمة العادلة ناقص تكالٌف إتمام البٌاع، ٌاتم مراعااة 
عناد توافرهاا، أو ٌااتم اساتخدام نماوذج التقٌاٌم المناساب. وٌااتم التحقاق مان هاذه القاٌم بمقارنتهااا  -المعاامالت الساوقٌة الحدٌثاة 

عفات التقٌٌم وأسعار األسهم المدرجة للشركات المماثلة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مإشرات أخارى بمضا
 للقٌمة العادلة.

 

تعتمد المجموعة فً حساب الهباوط فاً القٌماة علاى مٌزانٌاات تفصاٌلٌة وحساابات تقدٌرٌاة ٌاتم إعادادها بشاكل منفصال لكال 
م تخصٌص الموجودات الفردٌة لها. وعادة ما تغطً هذه المٌزانٌات التفصٌلٌة والحسابات وحدة تولٌد نقد بالمجموعة التً ٌت

 التقدٌرٌة خمس سنوات.
 

لتغطٌااة فتاارات أطااول، ٌااتم حساااب معاادل نمااو طوٌاال األجاال وٌطبااق علااى التاادفقات النقدٌااة المسااتقبلٌة للمشااروع بعااد الساانة 
 الخامسة. 

 

األربااح أو فاً قائماة  - المخازونبماا فاً ذلاك هباوط قٌماة  -عملٌاات المساتمرة ٌتم االعتاراف بخساائر الهباوط فاً القٌماة لل
 فً بند المصارٌف التً تتفق مع وظٌفة األصل الذي تضمحل قٌمته.  الموحدة  الخسائر
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 م 8132دٌسمبر  13فً للسنة المنتهٌة  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة -,
 

 ف( الهبوط فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة )تتمة(
 

بالنسبة لجمٌع الموجودات ـ باستثناء الشهرة ـ ٌتم التقٌٌم فً كال تاارٌخ إعاداد القاوائم المالٌاة حاٌن ٌوجاد مإشار باؤن خساائر 
تراف بها قد تالشت أو انخفضت. وفى حالة وجود هذا المإشار تقاوم المجموعاة بتقادٌر القٌماة المساتردة الهبوط السابق االع

 من األصل
 

وٌااتم رد خسااائر هبااوط القٌمااة السااابق االعتااراف بهااا فقااط فااً حالااة وجااود تغٌٌاار فااً التوقعااات المسااتخدمة لتحدٌااد القٌمااة 
 القٌمة. االستردادٌة لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة من هبوط 

 
وٌتم رد قٌمة خسائر الهبوط بحٌت ال ٌترتب على ذلك تجااوز القٌماة الدفترٌاة لألصال قٌمتاه االساتردادٌة أو القٌماة الدفترٌاة 

لو لم ٌسبق االعتراف بخسائر هبوط القٌماة لألصال فاً سانوات ساابقة. وٌاتم  ،ٌمكن تحدٌدها بعد خصم االستهالك التً كان
 الموحدة .  األرباح أو الخسائرقائمة  االعتراف بالمبلغ المعاد فً

 
 ص( المخصصات

ٌتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالٌة )قانونٌة أو إستداللٌة( على المجموعة ناتجة عن أحادات ساابقة، وأناه مان 
ٌر مبلاغ االلتازام المحتمل ان ٌتطلب األمر استخدام الموارد التاً تتضامن المناافع االقتصاادٌة لساداد االلتازام وأناه ٌمكان تقاد

بشكل موثوق به. وفً الحاالت التً تتوقع فٌها المجموعة استرداد بعاض أو كال المخصصاات، علاى سابٌل المثاال بموجاب 
عقد تؤمٌن، فإنه ٌتم إثبات المبالغ المستردة كؤصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملٌاة االساترداد مإكادة فعاالع. ٌاتم عارض 

 بعد خصم أٌة مبالغ مستردة. الموحدة  األرباح أو الخسائرقائمة  المصروف المتعلق بالمخصص فً
 

وإذا كان أثر القٌمة الزمنٌاة للنقاود جوهرٌاا، فإناه ٌاتم خصام المخصصاات باساتخدام معادل ماا قبال الضارٌبة الحاالً والاذي 
ثبات الزٌادة فً المخصاص ٌعكس، عندما ٌكون ذلك مالئماع، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، ٌتم إ

 نتٌجة مرور الوقت كتكالٌف تموٌلٌة.
 

 ق( المنافع المحددة للموظفٌن
ٌتم تحدٌد القٌمة الحالٌة لتكلفة المنافع المحددة للموظفٌن بواسطة خبٌر اكتواري، وٌتم تسدٌدها عند نهاٌة الخدماة وفقااع لنظاام 

 العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة. 
 

والتً تتؤلف من المكاسب والخسائر االكتوارٌة، وتؤثٌر سقف األصول )باستثناء المبالغ المتضمنة فاً صاافً  إعادة القٌاس،
العوائد على صافً التزامات المنافع المحددة( والعوائد على أصول البرنامج )باستثناء المبالغ المتضامنة فاً صاافً العوائاد 

وضامن األربااح  الموحادة راف بهاا علاى الفاور فاً قائماة المركاز الماالً على صافً التزامات المنافع المحددة(، ٌتم االعتا
المبقااه مان خااالل إٌارادات شااملة أخاارى فاً فتاارة حادوثها. ال ٌاتم إعااادة تصانٌف إعااادة القٌااس فاً الااربح أو الخساارة فااً 

 الفترات الالحقة.
 

 ما:إ الموحدة  األرباح أو الخسائرٌتم تسجٌل تكالٌف ما بعد الخدمة فً قائمة 
 بتارٌخ تعدٌل البرنامج أو تارٌخ خفض مدة البرنامج، أو 
 .بتارٌخ قٌام المجموعة بتسجٌل تكالٌف إعادة الهٌكلة ذات العالقة ـ أٌهما ٌقع أوال 

 
ٌاتم احتسااب صاافً العمولاة بتطبٌاق معادل الخصام علاى صاافً التازام أو أصال برناامج المناافع المحاددة. تقاوم المجموعاة 

إدارٌااة ، عمومٌااة و لتالٌااة فااً صااافً التاازام المنااافع المحااددة تحاات بنااد  تكلفااة المبٌعااات ، و مصااارٌفبتسااجٌل التغٌاارات ا
 )حسب الوظٌفة(: الموحدة  األرباح أو الخسائرو مصارٌف بٌع وتوزٌع  فً قائمة 

 
 ض مادة البرناامج تكالٌف الخدمة وتتؤلف من تكالٌف الخدمة، وتكالٌف ما بعد الخدمة، واألرباح والخسائر المتعلقة بخفا

 أو التسوٌات الروتٌنٌة.
 .صافً مصروف أو إٌراد العمولة 
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 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 
 

 بٌانات المجموعةر(  
 ركات التابعة:فٌما ٌلً تفاصٌل الش

 

 
 

 اسم الشركة

 
 

 بلد التأسٌس

نسبة الملكٌة كما 
دٌسمبر  13فً 

 م8132

 
 
 النشاط 

 شركة صدوق العالمٌة 
 لالستثمارات القابضة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

تمارس الشركة حالٌا نشاط المشااركة بتؤساٌس الشاركات  : مباشرة 011
 واالستثمار فٌها.

 
ئة شركة فتٌحً للتجزشركة 

شركة  :)سابقاع  شخص واحد
مدماك الخلٌجٌة لالستثمار 

 (العقاري المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

شراء األراضً بقصد البناء علٌهاا واساتثمارها باالبٌع أو  : مباشرة 011
التاااؤجٌر لصاااالح الشااااركة وإدارة وتطاااوٌر العقاااار )لاااام 

 تمارس الشركة نشاطها بعد(.
 

لسلع الكمالٌة شركة تجارة ا
 الثمٌنة المحدودة 

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

 
 مباشرة :81

بٌاااااع وشاااااراء المعاااااادن الثمٌناااااة واألحجاااااار الكرٌماااااة 
 والمجوهرات.

 
 شركة محبات التجارٌة

 المحدودة
جدة ـ المملكة 

 العربٌة السعودٌة
تجااارة الجملااة والتجزئااة فااً االكسسااوارات والساااعات  مباشرة  :011

انااااً المنزلٌااااة وأدوات المائاااادة والتحااااف والمراٌااااا واألو
 والملبوسات الجاهزة.

 
 شركة توطٌن السعودٌة 

 للصٌانة والتشغٌل
 المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

تقااااادٌم خااااادمات الصاااااٌانة العاماااااة وصاااااٌانة المكٌفاااااات  مباشرة  :011
والحاسااابات والنظافاااة والتشاااغٌل للمصاااانع والشاااركات 

لمحاااااااالت وصاااااااٌانة اآلالت والمعااااااادات والمباااااااانً وا
والمركباااات واألجهااازة والخااادمات التجارٌاااة والتصااادٌر 
والتسوٌق للغٌار وتشاغٌل المباانً والمحاالت )لام تماارس 

 الشركة نشاطها بعد(.
 

م. لم ٌكن هناك إٌرادات 2107م و2108دٌسمبر  20و قروض كما فً أ ال ٌوجد لدى الشركات التابعة استثمارات تقلٌدٌة
 م.2107دٌسمبر  20ة للسنتٌن المنتهٌتٌن فً فائد
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي( 

 
 

   االجتهادات والتقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة -4
 

ٌتطلااب إعااداد القااوائم المالٌااة الموحاادة  ماان اإلدارة القٌااام باجتهااادات وتقاادٌرات وافتراضااات تااإثر علااى المبااالغ الخاصااة 
 باااإلٌرادات والمصااارٌف والموجااودات والمطلوبااات واإلفصاااح عاان المطلوبااات المحتملااة فااً تااارٌخ إعااداد القااوائم المالٌااة

االفتراضااات والتقاادٌرات قااد ٌااإدى إلااى إجااراء تعاادٌالت هامااة علااى القٌمااة إال أن عاادم التؤكااد المتضاامن فااً هااذه  .الموحاادة
  الدفترٌة للموجودات أو المطلوبات التً قد تتؤثر فً فترات مستقبلٌة.

 
 االجتهادات 

فاً أثناء تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة، قامت اإلدارة باالجتهادات التالٌة التً لها أثر جوهري على المباالغ المثبتاة 
 القوائم المالٌة الموحدة :

 
 التقدٌرات واالفتراضات

فما ٌلً االفتراضات الرئٌسٌة المتعلقة بالمصاادر المساتقبلٌة والمصاادر األخارى التاً تسابب عادم التؤكاد مان التقادٌرات فاً 
ٌم الدفترٌااة تااارٌخ إعااداد القااوائم المالٌااة الموحاادة  والتااً ٌاارتبط بهااا مخاااطر جوهرٌااة قااد تساابب تعاادٌالت هامااة علااى القاا

المتاحاة  المعلومااتللموجودات والمطلوبات فً الفترات المالٌة التالٌة. اعتمدت المجموعة فاً تقادٌراتها وافتراضااتها علاى 
تتغٌاار الظااروف واالفتراضااات القائمااة حااول التطااورات المسااتقبلٌة وفقاااع  ربماااإعااداد القااوائم المالٌااة الموحاادة . إال أنااه  دعناا

 الظروف الناشئة خارج سٌطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغٌٌرات على االفتراضات عند حدوثها. للتغٌرات فً السوق أو
 

 أ( األعمار االنتاجٌة للممتلكات والمعدات
ألغااراض احتساااب االسااتهالك. ٌااتم تحدٌااد هااذه  األعمااار االنتاجٌااة التقدٌرٌااة للممتلكااات والمعااداتالمجموعااة تحاادد إدارة 

العتباار االساتعمال المتوقااع للموجاودات أو التلاف والبلاى الطبٌعاً. وتقاوم اإلدارة بفحاص القٌمااة التقادٌرات بعاد األخاذ فاً ا
المتبقٌة واألعمار االنتاجٌة على أساس سنوي، وٌتم تعدٌل مصارٌف االستهالك على أساس مستقبلً إذا كانات اإلدارة تارى 

 أن األعمار االنتاجٌة تختلف عن التقدٌرات السابقة.
 

 ات غٌر الملموسةب( الموجود
تصنف التكالٌف التً لها منافع مستقبلٌة طوٌلة األجل كموجاودات غٌار ملموساة، وتطفاؤ علاى مادى الفتارة المقادرة لالنتفااع 
بها. ٌتم مراجعة القٌمة الدفترٌة للموجودات غٌر الملموسة وذلك عندما تشاٌر األحادات أو التغٌارات فاً الظاروف إلاى عادم 

الدفترٌة. وفً حالة وجود مثل هذا الدلٌل وزٌادة القٌمة الدفترٌة عن القٌمة المقدرة القابلة لالساترداد،  إمكانٌة استرداد قٌمتها
عندئذ تخفض الموجودات إلى القٌمة القابلة لالسترداد والتً تمثل القٌمة الحالٌاة لهاا. تحمال الزٌاادة فاً القٌماة الدفترٌاة عان 

 الموحدة . األرباح أو الخسائرمة القٌمة المقدرة القابلة لالسترداد على قائ
 

 ج( الهبوط فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة 
ٌحدت الهبوط عندما تتجاوز القٌمة الدفترٌة ألصل أو لوحادة تولٌاد النقاد القٌماة القابلاة لالساترداد والتاً تمثال القٌماة العادلاة 

ٌمة العادلة ناقصا تكالٌف البٌاع علاى البٌاناات المتاوفرة مان ناقصا تكالٌف البٌع أو القٌمة قٌد االستخدام أٌهما أعلى. تعتمد الق
معامالت البٌع الملزمة فً معاملة طوٌلة األجال لموجاودات مشاابهة أو أساعار الساوق الملحوظاة ناقصاا التكاالٌف اإلضاافٌة 

دفقات النقدٌاة مان لبٌع األصل. ٌعتمد حساب القٌماة قٌاد االساتخدام علاى نماوذج التادفقات النقدٌاة المخصاومة. وتساتخرج التا
بعد. كماا ال تتضامن  المجموعةالموازنة التقدٌرٌة للسنوات الخمس التالٌة وال تتضمن أنشطة إعادة الهٌكلة التً لم تلتزم بها 

االستثمارات الجوهرٌة المساتقبلٌة التاً تعازز أداء األصال لوحادة تولٌاد النقاد التاً ٌجارى اختبارهاا. وتتوقاف القٌماة القابلاة 
علااى سااعر الخصاام المسااتخدم فااً نمااوذج التاادفقات النقدٌااة المخصااومة وكااذلك علااى التاادفقات النقدٌااة المسااتقبلٌة لالسااترداد 

 المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اعداد التقدٌرات. 
 

 
 
 
 

84/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13لمنتهٌة فً للسنة ا المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 

 د( برامج المنافع المحددة )منافع معاشات التقاعد(
تحدد تكلفة برامج معاشات التقاعد المحددة المنافع لما بعد التوظٌف األخرى والقٌمة الحالٌة اللتزامات معاشات التقاعد وفاق 

االكتاواري إجاراء العدٌاد مان االفتراضاات والتاً قاد تختلاف عان التطاورات عملٌات تقٌٌم إكتوارٌة. تتطلب عملٌات التقٌاٌم 
الفعلٌة فً المساتقبل. وتشاتمل هاذه االفتراضاات علاى تحدٌاد معادل الخصام، والزٌاادات المساتقبلٌة فاً الرواتاب، ومعادالت 

عنٌة وطبٌعتها طوٌلاة األجال، فاإن الوفٌات والزٌادة المستقبلٌة فً المعاشات. ونظرا للطبٌعة المعقدة للتقٌٌم واالفتراضات الم
التزام المنافع المحددة ٌتؤثر كثٌراع بالتغٌرات فاً هاذه االفتراضاات. ٌاتم مراجعاة كافاة االفتراضاات بتاارٌخ إعاداد كال قاوائم 

 مالٌة سنوٌة.
 

ن االعتباار ٌعتبر معدل الخصم أكثر المإشرات التاً تخضاع للتغٌٌار. وعناد تحدٌاد معادل الخصام المالئام، تؤخاذ اإلدارة بعاٌ
أسااعار العمااوالت علااى سااندات الشااركات المسااجلة بعمااالت تتفااق مااع العمااالت المسااجل بهااا التاازام منااافع مااا بعااد التوظٌااف 
المحددة وذلك على األقل بدرجة تصنٌف )أأ( أو أعلى طبقاع لما هو محدد من قبل وكاالت تصنٌف دولٌاة معتارف بهاا، وٌاتم 

لتتمشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. كما ٌتم أٌضاع مراجعة جودة الساندات تقدٌرها عند الحاجة مع معدل العائد 
المعنٌة. وٌاتم اساتبعاد تلاك الساندات التاً لهاا هاوامن ائتماان عالٌاة مان تحلٌال الساندات الاذي تام علاى أساساه تحدٌاد معادل 

 الخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالٌة. 
 

تحدٌد معدل الوفٌات بنااء علاى جاداول الوفٌاات المتاحاة للجمهاور فاً الادول المعنٌاة. تخضاع جاداول الوفٌاات هاذه إلاى ٌتم 
التغٌٌاار فقااط ماان وقاات آلخاار وفقاااع للتغٌاارات الدٌموغرافٌااة. تحاادد زٌااادات الرواتااب ومعاشااات التقاعااد المسااتقبلٌة بناااء علااى 

 لمعنٌة والزٌادات المستقبلٌة فً الرواتب.معدالت التضخم المتوقعة فً المستقبل للبلدان ا
 

 هـ( قٌاس القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
عند عدم إمكانٌة قٌاس القٌمة العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة المسجلة فً قائمة المركز المالً الموحادة  علاى 

ة العادلاة لهاا باساتخدام طارق التقٌاٌم بماا فاً ذلاك طرٌقاة أساس األساعار المتداولاة فاً أساواق نشاطة، فإناه ٌاتم تحدٌاد القٌما
التادفقات النقدٌااة المخصاومة. إن الماادخالت لهاذه الطاارق تاتم ماان خااالل األساواق القابلااة للمالحظاة حٌثمااا كاان ذلااك ممكنااا، 

جتهااادات علااى وعناادما لاام ٌكاان ذلااك مجاادٌاع، فااإن األماار ٌتطلااب إبااداء درجااة ماان االجتهاااد لتحدٌااد القٌمااة العادلااة. تشااتمل اال
االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السٌولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. ٌمكن أن تإثر التغٌارات فاً االفتراضاات 

 المتعلقة بهذه العوامل على القٌمة العادلة لألدوات المالٌة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةت حول القوائم إٌضاحا

 )باللاير السعودي(
 
 

  التقارٌر القطاعٌة -4
ٌقوم بتقدٌم منتجات أو خدمات معٌنة )قطاع أعمال( أو ٌقوم بتقدٌم منتجات أو  المجموعةٌعتبر القطاع جزء أساسً من 

وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى، تتبع  خدمات فً بٌئة اقتصادٌة معٌنة )قطاع جغرافً(
 المجموعة قطاع األعمال نظراع لمزاولة معظم نشاطها داخل المملكة العربٌة السعودٌة. 

 
شركة تجارة السلع الكمالٌة الثمٌنة المحدودة إن أنشطة الشركة األم )شركة مجموعة فتٌحً القابضة( والشركة التابعة 

تتركز فً تجارة الذهب والمجوهرات والسلع الثمٌنة والمالبس وشركة فتٌحً للتجزئة محبات التجارٌة وشركة 
، تتؤلف قطاعات القابضة فً األنشطة االستثمارٌةوالمفروشات واالكسسورات، ٌتمثل نشاط شركة صدوق لالستثمارات 

 الشركة مما ٌلً:

 
  المجموع العقاريالنشاط  النشاط االستثماري النشاط التجاري م8132

 04767206685 - 2267016600 00561006174 إٌرادات

 8567126665 - 2267016600 5269926154 مجمل ربح النشاط

 760096651 - 2160446278 (0261246628) صافً )خسارة(/ دخل السنة

 66469646065 - 48668626807 07860116248 الموجودات

 2761766281 - - 2761766281 المطلوبات

     

  المجموع النشاط العقاري النشاط االستثماري النشاط التجاري م8132

 09462896749 - 2965276271 05468526479 إٌرادات

 01862576269 - 2965276271 6868096999 مجمل ربح النشاط

 061146025 - 2764496720 (2664456586) صافً )خسارة(/ دخل السنة

 72766026020 696025 50760666684 22162776222 الموجودات

 4665696264 - - 4665696264 المطلوبات
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 ـ ممتلكات ومعدات 2

 
 دٌكور   مبانً  أراضً

مصاعد وأجهزة رقابٌة 
 آالت     وسائل نقل  أثاث وتجهٌزات وأجهزة تكٌٌف 

تحسٌنات على 
 مستأجرة أصول

 أعمال تحت 
 المجموع التنفٌذ

           التكلفة
 14143144123 068166272 061576419 0261576278 267816706 2068266422 2066186192 02562176844 00562696012 2862826842 م2107ٌناٌر  0الرصٌد فً 

 ,141114,8 266016752 296929 946556 - 2406874 556278 2586124 - - اضافات
 - (262486198) 2226128 - - 26115 066516022 062606922 - - تحوٌالت

 (5656618) (5656618)  - - - - - - - المحول الى اصول غٌر ملموسة

 14842,14232 4114133 34,114124 ,384343431 842214234 1841234118 ,1141314,3 31442824231 33448434311 82412842,1 م8132 دٌسمبر 13الرصٌد فً 

 14842,14232 6126209 064216276 0260506924 267816706 2261806212 2262026494 02668276801 00562696012 2862826842 م2108ٌناٌر  0 الرصٌد فً

 34,844118 064226928 - - - 26014 - - - - اضافات
 (926551)    (926551)      استبعادات
 - (068266546) 0286552 - - 2466920 - 064406162 - - تحوٌالت 

 14,432,4123 3334213 344424382 ,384343431 844224344 1841134112 ,1141314,3 31248424221 33448434311 82412842,1 م8132 دٌسمبر 13الرصٌد فً 

           االستهالك المتراكم
 26262126256 - 6126125 0162496627 264266690 2566876180 2864276702 00262476881 8265506229 - م2107ٌناٌر  0الرصٌد فً 

 0761096416 - 0066248 6096665 2486920 261206967 262426814 960906215 265776586 - استهالك السنة

 82141884248 - 2334821 3143434838 844244488 82421341,2 1144234432 3834,134124 2443824334 - م8132 دٌسمبر 13ٌد فً الرص

 82141884248 - 7096282 0169696292 266856622 2767196148 2166706507 02064296185 8660286905 - م2108ٌناٌر  0 الرصٌد فً

 3241,84181 - 2726652 8606252 686559 269776922 060026629 0161806240 069666554  استهالك السنة
 (384441) - - - (926551) - - - - - استبعادات

            83244284818 - 3334314 33421144,4 844434413 1144244321 1342244344 31344814,84 2241344,43 - م8132 دٌسمبر 13الرصٌد فً 
           رٌةصافً القٌمة الدفت

 44441843,2 3334213 4244331 1834823 844414 4142,,344 344824112 2,,442,24 ,824321441 82412842,1 م8132دٌسمبر  13فً 
 2844324314 4114133 2334131 3432844,8 ,34413 ,4128484, 844,34322 3441224284 8343,14322 82412842,1 م8132دٌسمبر  13فً 

 
 ال تحت التنفٌذ قٌمة تجهٌزات وتحسٌنات لمعارض المجموعة.تتضمن أعم

 
82/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 

 
 )تتمة( ـ ممتلكات ومعدات 2

 
 صارٌف كما ٌلً :تم توزٌع اإلستهالك على الم

 دٌسمبر13كما فً  
 م8132

 
 

 دٌسمبر13كما فً 
 م8132

 0162916796  861926614 (21مصارٌف بٌع وتوزٌع )إٌضاح 

 666286601  962496406 (20)إٌضاح عمومٌة ومصارٌف إدارٌة 
 3241,84181  3241334,14 

 
 
 ـ موجودات غٌر ملموسة 2

  
 برامج )أ(

 
 أخرى )ب(

 بردٌسم13كما فً 
 م8132

    التكلفة:
 2262606882 0768966765 564656007 الرصٌد فً بداٌة السنة

 - -  - اإلضافات
 8141434228 3242344244 44,444332 الرصٌد فً نهاٌة السنة

    
    االطفاء المتراكم:

 2261196475 0765446258  564656007 الرصٌد فً بداٌة السنة
 2526417 2526417 - اطفاء السنة 

 8141434228 3242344244 44,444332 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 صافً القٌمة الدفترٌة:

 - - - م8132دٌسمبر  13فً 

 
  

 برامج )أ(
 

 أخرى )ب(
 دٌسمبر13كما فً 

 م8132
    التكلفة:

 2267226771 0762816052 564426607 الرصٌد فً بداٌة السنة
 726514 506114 226511 اإلضافات

 5656618 5656618  - المحول من أعمال تحت التنفٌذ
 8141434228 3242344244 44,444332 الرصٌد فً نهاٌة السنة

    

    االطفاء المتراكم:
 0664276989 0664276989  ــ الرصٌد فً بداٌة السنة

 665806486 060066269 564656007 اطفاء السنة 
 8141134,24 4142,,3244 44,444332 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 صافً القٌمة الدفترٌة:

 م8132دٌسمبر  13فً 
 
  ــ

 
1484,12 

 
1484,12 

 
 

 
 
 

 
83/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 
 
 

 غٌر ملموسة )تتمة(ـ موجودات  2
 

 .م إطفاء تكلفة البرنامج المحاسبً بالكامل لعدم رغبتها فً استمرار استخدامه2107قررت المجموعة خالل سنة  ( أ
 

تتضمن الموجودات غٌر ملموسة فً المبالغ المدفوعة للحصول على مواقع لفروع جدٌدة تم دفعها الفتتاح مواقع  ( ب
  .ن ٌنتج عنها منافع مستقبلٌة، وتظهر بصافً التكلفة بعد تنزٌل اإلطفاءرئٌسٌة لبعض الفروع الجدٌدة والمتوقع أ

 
 تم توزٌع االطفاء على البنود التالٌة:

 
 دٌسمبر 13 

 م8132
 

 
 دٌسمبر 13

 م8132
 061466425  - (21مصارٌف بٌع وتوزٌع )إٌضاح 

 565256160  2526417 (20مصارٌف عمومٌة وإدارٌة )إٌضاح 
 1484,12  444234,24 

 
  فً شركات زمٌلة اتـ استثمار 3

 تتكون االستثمارات فً الشركات الزمٌلة مما ٌلً:
 
 

  
 

 بلد التأسٌس

 
النشاط 
 الرئٌسً

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً 
 دٌسمبر
 م8132

 نسبة الملكٌة 4
 م8132 م8132

الدولً )إٌضاح  شركة المركز الطبً
 (( أدناه(2و2و0)-)أ

 لكة العربٌة المم
 السعودٌة  

إدارة وتشغٌل 
 المستشفٌات

 
09624: 

 
09624: 08560226452 07065546006 

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 (( أدناه(5و4و2و2و0)-)إٌضاح )ب

 المملكة العربٌة 
 السعودٌة  

اإلنتاج 
 الزراعً

 
04610: 

 
04610: 029,097,812 02866046124  

     13,41834844 111434243,1 

 
 تتكون الحصة من النتائج للسنة كما ٌلً:

 
 دٌسمبر 13 

 م8132
 

 
 دٌسمبر 13

 م8132
 2760886068  2266616107 الدولً المركز الطبًحصة الشركة من نتائج أعمال شركة 

 265866471  561006557 الجوف للتنمٌة الزراعٌةحصة الشركة من نتائج أعمال شركة 

 (6696469)  (6696469) (5-)اٌضاح بسة إطفاء موجودات غٌر ملمو
 8241184314  1143144343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(

 
 
 استثمار فً شركات زمٌلة )تتمة( 3
 
 كما ٌلً: فً شركة المركز الطبً الدولً إن الحركة فً رصٌد االستثمار 0-أ

 
 دٌسمبر 13 

 م8132
 

 
 دٌسمبر 13

 م8132
 05665696786   07065546006 الرصٌد فً بداٌة السنة 

 -  (5276891) أثر التغٌر فً السٌاسات المحاسبٌة
 05665696786  32341844884 )المعدل( السنة بداٌةالرصٌد فً 

 2760886068   2266616107 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزمٌلة
 060266102   4,777,159 حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (0262296851)  (0262296851) توزٌعات أرباح مستلمة
 323444,4334  32443814,48 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 
 
 دٌسمبر:  20فً  للسنة المنتهٌةأعمال شركة المركز الطبً الدولً فٌما ٌلً بٌان ٌوضح نتائج  2-أ

 

 م8132  م8132 
 0605261426417   0607866806222 إٌرادات

 (79764726222)  (84867786870)  إٌراداتتكلفة 

 (469566905)  (260706052) مصارٌف بٌع وتوزٌع 

 (20067206608)  (20264816849) مصارٌف إدارٌة وعمومٌة

 2262776851   0761976225  بالصافً إٌرادات أخرى

 (2226588)  (0656490) مصارٌف تموٌلٌة

 (565116111)  - مخصص هبوط فً قٌمة الممتلكات والمعدات

 ,3444184433   31843284334 صافً الربح قبل الزكاة وحقوق غٌر مسٌطرة
 (0566966296)  (0469746581) زكاة

 (046829)  (006085) حقوق غٌر مسٌطرة

 3,144344223  33243344,11 صافً الربح 
 إٌرادات شاملة أخرى لن ٌعاد تصنٌفها إلى الدخل فً الفترات الالحقة:

 568756296   2467166677 أرباح إعادة قٌاس برامج المنافع المحددة

 3,44,334324  3,343114312 صافً الدخل الشامل للسنة

 82418,4321  824,124124 فً حقوق الملكٌة للشركة الزمٌلة الحصة فً صافً التغٌر 

 
 
 
 
 
 

13/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 

 استثمار فً شركات زمٌلة )تتمة(-3 
 
 دٌسمبر: 20بٌان ٌوضح قائمة المركز المالً لشركة المركزالطبً الدولً كما فً فٌما ٌلً  2-أ

 
 رـبـمـسـدٌ 13ً ـا فـمـك 
 م8132  م8132  

 56961056475  57669946277 الموجودات غٌر المتداولة

 57062586164  64861426601 الموجودات المتداولة

    

 (05268696161(  (04666026201) المطلوبات غٌر المتداولة
 (07766916602)  (09864086751) المطلوبات المتداولة

 (486028)  (596222) حقوق غٌر مسٌطرة
 21342444283  ,22343,4441 صافً موجودات الشركة الزمٌلة

 05665686818  07160286044 :(09624 م:2107) :09624الحصة فً صافً موجودات الشركة الزمٌلة 
 0469856218  0469856218 ادة عن الحصة فً اصول الشركة عند شراء االستثمارمدفوعة زٌمبالغ 

 323444,4334  32443814,48 دٌسمبر  13القٌمة الدفترٌة كما فً 
  
م: 2107: )04610ٌبلغ استثمار الشركة فً رأسمال شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة )شركة مساهمة سعودٌة( بنسبة  . ب

وم بتصنٌف االستثمار بالقٌمة العادلة ، وعندما أصبح للشركة تؤثٌر جوهري على مجلس كانت الشركة تق ،:(04610
م، تم إعادة تصنٌف االستثمار إلى استثمار فً شركة زمٌلة وتم إدراجه بطرٌقة 2106ماٌو  22إدارة الشركة بتارٌخ 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر. حقوق الملكٌة
 
 كما ٌلً:ً شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة )شركة مساهمة سعودٌة( فإن الحركة فً رصٌد االستثمار 0-ب
 

 رـبـمـسـدٌ 13ً ـا فـمـك 
 م8132  م8132 

 02964216297   02866046124 الرصٌد فً بداٌة السنة
 265866471   561006557 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزمٌلة

 2546000   4456690 حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر
 (6696469)  (6696469) (5-) اٌضاح بإطفاء موجودات غٌر ملموسة 

 0026505   -  إضافات
 (462116111)  (462146111) توزٌعات أرباح مستلمة
 ,382443,418  38343324211 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 
م 2108دٌسامبر  20مة ساعودٌة( كماا فاً بلغت القٌمة السوقٌة العادلة لشركة الجوف للتنمٌاة الزراعٌاة )شاركة مسااه  -

 20ملٌاون لاير ساعودي (، حٌات بلاغ ساعر الساهم كماا فاً  92164م: 2107ملٌاون لاير ساعودي ) 648إجمالً مبلغ 
لاير سااعودي(، بلغاات القٌمااة السااوقٌة العادلااة لحصااة  21668 م:2107لاير سااعودي ) 20661م مبلااغ 2108دٌساامبر 

 90م إجماالً مبلاغ 2108دٌسمبر  20ً كما ف)شركة مساهمة سعودٌة( لزراعٌة المجموعة فً شركة الجوف للتنمٌة ا
 ملٌون لاير سعودي(.   029م: 2107ملٌون لاير سعودي )

 
 
 
 

18/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
  السعودي()باللاير

 
 استثمار فً شركات زمٌلة )تتمة( -3

 

 دٌسمبر:  20فً للسنة المنتهٌة فٌما ٌلً بٌان ٌوضح نتائج أعمال شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة )شركة مساهمة سعودٌة(  2-ب
 

 رـبـمـسـدٌ 13ً ـا فـمـك 
 م8132  م8132  

 21566056088  25869246262 اإلٌرادات
 (22062226752)  (25565596502)  اإلٌراداتتكلفة 

 (2762266092)  (2569786521)  وتسوٌقبٌع مصارٌف 
 (0666256105)  (0768516872) إدارٌة و عمومٌة مصارٌف
 (7206858)  (562896144)  ، بالصافًأخرىوإٌرادات  مصارٌف

 (8086180)  (5096552) مصارٌف تموٌلٌة
 8242234831  142144243, صافً الربح قبل الزكاة 

 (262716217)  (769746199) زكاة
 8444114321  1442484248 صافً الربح 

    إٌرادات شاملة أخرى لن ٌعاد تصنٌفها إلى الدخل فً الفترات الالحقة:

 265266958  260816475 أرباح إعادة قٌاس برامج المنافع المحددة
 82438243,3  1243,14812 الدخل الشامل للسنة صافً

 143,14423  44,4248,2 الحصة فً صافً التغٌر فً حقوق الملكٌة للشركة الزمٌلة 
 
 

 كمااا  )شااركة مساااهمة سااعودٌة( فٌمااا ٌلااً بٌااان ٌوضااح قائمااة المركااز المااالً لشااركة الجااوف للتنمٌااة الزراعٌااة 2-ب
 دٌسمبر:  20فً 

 

 م8132  م8132 
 61267656954  56566626848 الموجودات غٌر المتداولة

 25766226291  28064296589 الموجودات المتداولة
    

 (9262086179)  (8762006722) المطلوبات غٌر المتداولة
 (8068446022)  (6567126426) المطلوبات المتداولة

 424481441,8  43,43234823 صافً موجودات الشركة الزمٌلة

 9661256567  9762776679 :(04610 :م2107) :04610الحصة فً صافً موجودات الشركة الزمٌلة 
 869626556  862946187 عالقة مع العمٌل - موجودات غٌر ملموسة
 661426111  661426111 تجارٌة ةعالم - موجودات غٌر ملموسة

 0764726229  0764726229 مبلغ الشهرة
 0016572  0006718 مبالغ مدفوعة زٌادة عن الحصة فً أصول الشركة من عملٌات الشراء 

 ,382443,418  38343324211 دٌسمبر  13القٌمة الدفترٌة كما فً 
 

ملٌااون لاير  025مسااتقل لتوزٌااع الزٌااادة فااً العااوض للفاارق بااٌن القٌمااة الدفترٌااة البالغااة  إستشاااريقاماات الشااركة بتعٌااٌن 
لزراعٌاة ـ شاركة مسااهمة سعودي كما فً تارٌخ الحصول على التؤثٌر الجوهري فً االستثمار فاً شاركة الجاوف للتنمٌاة ا

سعودٌة ـ ) شركة زمٌلة ( وحصة الشركة فً القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المحددة والموجودات غٌر الملموساة 
 تقرٌاار نهااائً ماانم تااارٌخ الحصااول علااى التااؤثٌر الجااوهري، تاام إصاادار 2106ماااٌو  22والشااهرة الناتجااة كمااا فااً تااارٌخ 

 .لزٌادة فً العوض كما هو موضح أعالهوتوزٌع االمستقل  المستشار

 
 

11/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 ـ استثمار فً شركات زمٌلة )تتمة(3

 
الشااراء المحاساابٌة، تاام تسااجٌل ثماان الشااراء الزائااد عاان القٌمااة العادلااة لصااافً تاام احتساااب االقتناااء باسااتخدام طرٌقااة  4-ب

ملٌاون لاير ساعودي كشاهرة وفقااع لتقرٌار التقٌاٌم الاذي أعاده استشااري مساتقل.  07الموجودات المستحوذ علٌها بمبلاغ 
  ي كالتالً:تفاصٌل صافً الموجودات المقتناة مع القٌمة العادلة فً تارٌخ التؤثٌر الجوهر فان، وعلٌه 

 
 القٌمة العادلة  

 066756462 نقد وأرصدة لدى البنوك

 262216272 ذمم مدٌنة تجارٌة

 0262876895 مخزون
 7965116111 ممتلكات و الت ومعدات وموجودات حٌوٌة

 0161426142 (5-عالقة مع العمٌل )إٌضاح ب -موجودات غٌر ملموسة 
 661426111 عالمة تجارٌة -دات غٌر ملموسة غٌر محددة المدة موجو

 864026955 مصروفات زراعٌة مإجلة
 069606521 مصروفات مدفوعة مقدما

 38143484843 إجمالً األصول
 266296642 دائنون تجارٌون

 262226022 مصروفات مستحقة
 816825 مستحق ألطراف ذات عالقة

 262976222 توزٌعات أرباح مستحقة
 2466191 مخصص زكاة مستحق

 266226245 روض طوٌلة االجلق
 262196548 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 3444124212 إجمالً االلتزامات

 31244314,48 قٌمة صافً الموجودات المقتناة

 38441244223 القٌمة الدفترٌة كما فً تارٌخ الحصول على تأثٌر جوهري
 324,284183 مبلغ الشهرة

 
 العمٌال والنااتج مان تقرٌار توزٌاع الزٌاادة فاً العاوض للشاركة الزمٌلاة ماع عالقاة -الملموسة  تمثل الموجودات غٌر 5-ب

والمتوقع أن ٌناتج عنهاا مناافع مساتقبلٌة، وتظهار بصاافً التكلفاة بعاد تنزٌال اإلطفااء المتاراكم واالنخفااض النااتج عان 
مس عشر عام من تارٌخ التؤثٌرالجوهري النقص فً القٌمة )إن وجد(، وٌتم إطفاإها بطرٌقة القسط الثابت على مدى خ

 وكانت الحركة فً الموجودات غٌر الملموسة كما ٌلً:
 

 دٌسمبر 13 
 م8132

 دٌسمبر 13 
 م8132

 0161426142   0161426142  عالقة مع العمٌل، إجمالً -موجودات غٌر ملموسة 
 (4196108)  (061786487) بداٌة السنةإطفاء 

 (6696469)  (6696469) إطفاء العام
 (061786487)  (067476956) نهاٌة السنة اإلطفاء كما فً

 243414444   2483,4122 عالقة مع العمٌل، صافً -موجودات غٌر ملموسة 
 
 
 
 
 
 

 
1,/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 

 
 

 استثمارات فً أدوات حقوق ملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرـ  31
 

 م8132دٌسمبر  13كـمـا فـً  
حصص ملكٌة مدرجة  

 فً السوق المالٌة
 )غٌر متداولة(

حصص ملكٌة غٌر 
مدرجة فً السوق 

 )متداولة( المالٌة

 
 

 المجموع
    التكلفة: 
 4269256620 - 4269256620 فً بداٌة السنة الرصٌد 

 0762676428  - 0762676428  خالل السنةاإلضافات 

 (265626256) -  (265626256) خالل السنةاإلستبعادات 

 4444,14211 - 4444,14211 فً نهاٌة السنةالرصٌد 
    

دوات حقوق ملكٌة أأرباح غٌر محققة من استثمارات فً 
 لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقٌمة ا

   

 2262816242 - 2262816242 فً بداٌة السنةالرصٌد 

 (2668726600) -  (26,872,600) صافً الحركة خالل السنة

 (14,314842) - (14,314842) فً نهاٌة السنةالرصٌد 

 4143,24414  - 4143,24414  القٌمة الدفترٌة فً نهاٌة السنة

 
 م8132دٌسمبر  13 كـمـا فـً 
حصص ملكٌة مدرجة  

 فً السوق المالٌة
 )غٌر متداولة(

حصص ملكٌة غٌر 
مدرجة فً السوق 

 )متداولة( المالٌة

 
 

 اإلجمــالً
    : التكلفة

 5764166421 0266226076 4467846244 فً بداٌة السنة  الرصٌد

 467726272 -  467726272 خالل السنةاإلضافات 

 (0962426062) (0266226076) (666216986) ل السنةخالاإلستبعادات 

 843144413,  -   843144413,  فً نهاٌة السنة الرصٌد

    
أرباح غٌر محققة من استثمارات فً أدوات حقوق ملكٌة 

 بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
   

 2264786425  469776824  0765116610  فً بداٌة السنة الرصٌد

 9106908  (469776824) 568796742  صافً الحركة خالل السنة

 81412141,1  -   81412141,1  فً نهاٌة السنة الرصٌد
 ,444134432 - ,444134432 القٌمة الدفترٌة فً نهاٌة السنة

 
 
 
 

 
14/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  لموحدةالمالٌة اإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 

 

 مخزونـ  33
 13كما فً  

 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 06761096268  02466246056 مجوهرات ومشغوالت ذهبٌة
 769676899  960546616 خامات ذهب ومجوهرات

 0062296457  0166566484 بضائع متنوعة
 666566442  666086674 وات تغلٌفعلب وأد

 06061526921  09269726067 
 (2786489)  (262206862) الحركة ًءبطراكد و مخزونمخصص 

 34242184142  338443,4422 
 

 ً:ٌل امكهً الحركة ًء بطراكد ومخزون حركة مخصص  إن
 13كما فً  

 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 5216911  2786489 سنة  فً بداٌة الالرصٌد 
 0462426918  469826218 المكون خالل السنة

 (0465866209)  (261296825) مبالغ مشطوبة خالل السنة  
 8224,23  148834248 فً نهاٌة السنةالرصٌد 

 
 ذمم مدٌنة تجارٌة وأرصدة مدٌنة أخرى -38

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 6256225  2106666 تجارٌون مدٌنون 
 264626894  266126098 مصارٌف مدفوعة مقدماع 

 062656769  060546242 دفعات مقدمة للموردٌن
 069576008  066626177 مدٌنون  خرون 

 44281482,  241834134 
 (826176)  (826176) هبوط فً القٌمةمخصص 

 444124812  2481243,1 
 
 وما فً حكمهنقد ـ 31

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 4866087  4296978 الصندوقبالنقد 
 8768286671  6569826984 النقد فً البنوك

 444,884348  22418,4242 

 
14/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13فً  للسنة المنتهٌة المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 

 ـ رأس المال  ,3
  .رٌـال سعودي مدفوعة بالكامل 01ملٌون سهم قٌمة كل سهم  55م ٌتؤلف رأس المال من 2108دٌسمبر  20كما فً 

 
     ـ االحتٌاطً النظامً 34

: مان صاافً الادخل 01شاركة ٌجاب تجنٌاب لنظاام األساساً للافً المملكاة العربٌاة الساعودٌة و اتألحكام نظام الشرك وفقاع 
السنوي على األقل إلى االحتٌاطً النظامً وٌجوز أن تقرر الجمعٌة العمومٌة العادٌة وقف هذا التجنٌب عندما ٌبلغ مجماوع 

 .: من رأس المال21االحتٌاطً 
 

 ـ الحقوق غٌر المسٌطرة  34
افً الموجاودات غٌار المملوكاة للمجموعاة والتاً تام تمثال الحقاوق غٌار المساٌطرة ذلاك الجازء مان الاربح أو الخساارة وصا

فاً حقاوق  والموضاحة الموحدة وفً قائمة الدخل الشامل اآلخار الموحادةاألرباح أو الخسائر عرضها كبند مستقل فً قائمة 
  .فً الشركة األمالملكٌة بصورة مستقلة عن حقوق  الموحدة فً قائمة المركز المالً الملكٌة

 
 المنافع المحددة للموظفٌن ـ صافً التزامات 32

 دٌسمبر 13 
 م8132

 
 

 دٌسمبر 13
 م8132

 2161986741  0568526598 الرصٌد فً بداٌة السنة 
 260926244  069156426 المكون خالل السنة

 (2556471)  (060726882) المحمل على الدخل الشامل اآلخر
 (661826906)  (960616922) المدفوع خالل السنة

 3442484432  24,8,4832 ً نهاٌة السنةالرصٌد ف
 

 للموظفٌن هً كما ٌلً:المحددة  منافع لإن أهم الفرضٌات االكتوارٌة المستخدمة فً حساب القٌمة الحالٌة ل
 
 دٌسمبر 13 

 م8132
 
 

 دٌسمبر 13
 م8132

 :2658  :4652 معدل الخصم 
 :2611  :2611 معدل زٌادة الراتب 

 16111594من  معدل الوفٌات 
 16124782إلى 

 16111594من  
 16124782إلى 

  : 5من  معدالت دوران الموظفٌن
 :25الى 

 : 5من  
 :25إلى 

 
تم عرض تؤثٌر قٌمة التغٌر فً التزامات المنافع المحددة للموظفٌن عند تغٌار إحادى الفرضاٌات االكتوارٌاة والتاً لهاا نسابة 

 ألخرى كما ٌلً:تغٌٌر معقولة، مع تثبٌت كافة الفرضٌات المتغٌرة ا
 
 دٌسمبر 13 

 م8132
 
 

 دٌسمبر 13
 م8132  

    
 0561766144  761246115 :0الخصم + معدل
 0667216467  768616249 :0-الخصم  معدل
 0469826087  769106702 :0للراتب + األجل طوٌلة زٌادة
 0668166742  669896712 :0-للراتب  االجل طوٌلة زٌادة

 
 

12/,, 



 

 

 وعة فتٌحً القابضةشركة مجم
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 
  تجارٌة وأرصدة دائنة أخرى ةدائنذمم ـ  32

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 0462746774  666046287 دائنون تجارٌون 
 464946954  264116244 مصارٌف مستحقة

 067776516  069426282 دفعات مقدمة من العمالء 
 266526146  265076662 ذمم دائنة أخرى

 3,4,2,4224  8,48114821 

 
 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  االستثمارات ربح ـ صافً 33

 دٌسمبر 13 
 م8132

 

 
 دٌسمبر 13

 م8132

 465276006  - راتأرباح بٌع استثما
 469146985   567186516 توزٌعات أرباح أسهم 

 442124414  34,184313 

 
 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  ـ مصارٌف بٌع وتوزٌع 81

 م8132 م8132 

 0962416769  0468686722 رواتب وأجور ومزاٌا أخرى
 0162916796  861926614 (7استهالك )اٌضاح 
 061466425  2526417 (8غٌر الملموسة )اٌضاح اطفاء الموجودات 

 065446257  061426294 دعاٌة واعالن وتسوٌق
 0065646758  966696599 اٌجارات

 567406897  662916860 أخرى
 ,14,344422  ,344824318 

 
 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  ـ مصارٌف إدارٌة وعمومٌة 83

 م8132 م8132 

 0961966912  0564906566 ا أخرىرواتب وأجور ومزاٌ
 666286601  962496406 (7استهالك )اٌضاح 

 565256160  - (8طفاء الموجودات غٌر الملموسة )اٌضاح إ
 661776146  268606498 أخرى

 8244184,21  1241124481 

 
 

12/,, 



 

 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 

 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  ـ إٌرادات أخرى 88
 م8132 م8132 

 ,23421,  2126942 إٌراد تؤجٌر
 834,32  5006224 إٌرادات أخرى

 2344344  ,314113 
 

 مستحقة  زكاةـ  81
 

 الزكاة
 ً:ٌل املمستحقة على المجموعة كحركة الزكاة ا إن( 0
 13كما فً  

 دٌسمبر
 م8132

 13كما فً  
 دٌسمبر
 م8132

 662976268  665066486 الرصٌد فً بداٌة السنة

 666266115  562966916 المكون خالل السنة
 (664066887)  (666266116) المدفوع خالل السنة

 444344,24  443224124 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 
 الموقف الزكوي( 2
 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 م.2102م حتى 0999دٌسمبر  20 فًأنهت الشركة وضعها الزكوي للسنوات المنتهٌة 

 
وحصالت علاى شاهادة الزكااة  م2107 وحتاىم 2102دٌسامبر  20قدمت الشركة االقرارات الزكوٌة للسنوات المنتهٌاة فاً 

 لزكوٌة لهذه السنوات حتى تارٌخ اصدار هذه القوائم المالٌة الموحدة.غٌر المقٌدة ولم تقم الهٌئة بإصدار الربوط ا
 

 الشركة التابعة/ شركة تجارة السلع الكمالٌة الثمٌنة المحدودة
 

  ًم.2118دٌسمبر  20أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى السنة المنتهٌة ف 

  ًوحصالت علاى شاهادة  م2107 وحتاىم 2102دٌسامبر  20قدمت الشركة االقرارات الزكوٌاة للسانوات المنتهٌاة فا
 الزكاة غٌر المقٌدة ولم تقم الهٌئة بإصدار الربوط الزكوٌة لهذه السنوات حتى تارٌخ اصدار القوائم المالٌة الموحدة.

 
 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  اإلٌرادات الشاملة األخرى ـ مكونات ,8

 م8132  م8132 
 -  069816226 شامل اآلخرالمحول إلى األرباح المبقاة من الدخل ال

 9106908  (2668726600) صافً األرباح/ )الخسائر( من استثمار فً أوراق مالٌة متاحة للبٌع

حصة الشركة فً أرباح إعادة قٌاس برامج المنافع المحددة خاص 
 بالشركات الزمٌلة

 
562226751 

 

 
 

064916022 
 2556471  060726882 أرباح إعادة قٌاس برامج المنافع المحددة

 
 
 

13/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 
 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 

 )باللاير السعودي(
 

 

 )خسارة( السهم /ـ ربحٌة 84
العائااد إلااى  للساانة مة صااافً الاادخلوذلااك بقساا للساانة ماان صااافً الاادخل ٌااتم احتساااب الااربح األساسااً والمخفااض للسااهم

إن ربحٌة السهم المخفضة تساوي الربح األساسً  ،المساهمٌن فً الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة
 .للسهم

 
 وعدد األسهم المستخدم فً احتساب الربح األساسً والمخفض للسهم:  للسنة ٌعكس الجدول التالً بٌانات صافً الدخل

 
 م8132   م8132 
    

 3411,4314  243334441 للمساهمٌن فً الشركة األم )لاير سعودي( السنة العائد ربح

  4441114111  4441114111 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة )سهم(

األساسً والمخفض للسهم من ربح السنة العائد للمساهمٌن فً  الربح
 1413  ,143 الشركة األم )لاير سعودي(

 
 ـ المعامالت مع األطراف ذات العالقة 84

طراف ذات العالقة كبار المساهمٌن وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفً اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مداره أو تمثل األ
 ٌمارس علٌها تؤثٌراع هاماع من قبل هذه الجهات، وفٌما ٌلً المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

 

م وبلغاات قٌمااة 2108برٌاال أ 21نهاااء عقااد تااؤجٌر الاادور السااادس لاارئٌس مجلااس اإلدارة بتااارٌخ إقاماات الشااركة ب (أ 
لاير  5156515م: 2107لاير سااااعودي ) 2126942م مبلااااغ 2108اإلٌجااااارو التااااؤمٌن الخاااااص بالاااادور خااااالل 

 سعودي(.

ة )شاركة تجاارة السالع الكمالٌاة : مان رأس ماال الشاركة التابعا21ٌمتلك الدكتور/ محماد أحماد حسان فتٌحاً نسابة  (ب 
الثمٌنة المحدودة( وهو الرئٌس التنفٌذي لها وقد بلغ إجمالً ما تقاضاه من رواتب ومزاٌا ومكافآت مان تلاك الشاركة 

لاير سعودي(، تظهر حصة الدكتور/ محمد أحماد  9726111م: 2107) لاير سعودي 9726111خالل السنة مبلغ 
 المركز المالً الموحدة. حسن فتٌحً كحقوق أقلٌة فً قائمة

تتكاااون االدارة العلٌاااا للشاااركة مااان كباااار الماااوظفٌن التنفٌاااذٌٌن وأعضااااء مجلاااس اإلدارة الاااذٌن لااادٌهم صاااالحٌات  (ج 
ومساائولٌات تخطااٌط وتوجٌااه أنشااطة الشااركة واالشااراف علٌهااا. بلااغ إجمااالً رواتااب ومزاٌااا اإلدارة العلٌااا وكبااار 

جاادٌر بالااذكر أناه قااد بااادر لاير ساعودي(، و  262256525م: 2107لاير سااعودي )  665556682التنفٌاذٌٌن مبلااغ 
عقود جدٌادة لهام، ال ٌوجاد بادل حضاور جلساات  وابرام كبار التنفٌذٌن بتخفٌض رواتبهم و من ثم تسوٌة مستحقاتهم

لاير ساعودي(، و تام دفاع مكافاؤة  ال شاًءم: 2107م )2108دٌسامبر  20كماا فاً مساتحق مجلس اإلدارة واللجان 
 م: ال شًء لاير سعودي(.2107لاير سعودي  ) 9116111  بمبلغ م2108خالل عام  مجلس اإلدارة ألعضاء

لاير  268246271بلغت مبٌعات الشركة إلى شركة المركز الطبً الدولً )شركة زمٌلاة( خاالل العاام مبلاغ وقادره  (د 
 (.ال شًء لاير سعوديم: 2107سعودي )

 

 ـ ارتباطات إٌجارات 82
حد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة المستحقة بموجاب عقاود اإلٌجاار التشاغٌلً غٌار القابلاة لكلغااء كماا فٌما ٌلً مبالغ ال

 دٌسمبر: 20فً 
 م8132    م8132 

 768156165  662106608 خالل سنة واحدة
  4166206552  2061186191 سنوات 5أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز 

 1248134212  ,24,844432  

 
,1/,, 



 

 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 

 م 8132دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  المالٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم 
 )باللاير السعودي(

 
 ـ أهداف وسٌاسات إدارة المخاطر   82

اطر ثام تقٌٌمهاا ثام متابعتهاا وفقااع لٌة متواصلة تتكاون مان تحدٌاد المخا المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل 
كال  ،إن عملٌاة إدارة المخااطر ضارورٌة بالنسابة لقادرة المجموعاة علاى تحقٌاق أربااح ،للقٌود والضوابط األخرى المعتمادة

المجموعة معرضة لمخااطر  ،موظف فً المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملً علٌه وظٌفته أو مسئولٌاته
 .ر أسعار العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر االئتمان ومخاطر السٌولةالسوق ومخاط

 
 مخاطر السوق

وتتضامن أسااعار  ،إن مخااطر الساوق هاً مخاااطر تذباذب القٌماة العادلااة لاألدوات المالٌاة نتٌجااة للتغٌارات فاً سااعر الساوق
السالع ومخااطر األسااعار  الساوق ثاالت أناواع ماان المخااطر هاً: مخااطر أسااعار العمولاة، ومخااطر العملاة ومخاااطر ساعر

إن األدوات المالٌة التً تتؤثر بمخااطر الساوق هاً االساتثمارات المتاحاة  ،األخرى مثل مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكٌة
 .للبٌع

 
 مخاطر أسعار العمولة

ٌة أو القٌماة مخاطر أسعار العمولة هً المخاطر الناشئة عن احتماال أن ٌاإثر تذباذب أساعار العمولاة علاى الربحٌاة المساتقبل
إن  ،المجموعة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التً تدفع علٌهاا عمولاة ،العادلة لألدوات المالٌة

حساسٌة قائمة الدخل الموحدة هً تؤثٌر التغٌرات االفتراضٌة فً أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحادة، ماع بقااء 
إن  ،م2108 دٌسامبر 20بناء على المطلوبات المالٌة ذات األسعار المتغٌرة المحتفظ بهاا كماا فاً  ،المتغٌرات األخرى ثابتة

نقاط أساس فً المتوسط المرجح ألساعار العمولاة ألرصادة الموجاودات المالٌاة والمطلوباات المالٌاة  01تغٌراع افتراضٌاع من 
  .مصروف العمولة لٌس له تؤثٌر جوهري على صافً م2107دٌسمبر  20و م2108 دٌسمبر 20 فً كما المتغٌر السعر ذات

 
 مخاطر العمالت

إن المجموعاة معرضاة  ،تتمثل مخاطر العمالت فً تذباذب قٌماة أداة مالٌاة نتٌجاة لتقلباات أساعار صارف العماالت األجنبٌاة
لة المرتبطاة بااألدوات إن المخاطر المتعلقة بتقلبات العم ،لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت خالل دورة أعمالها العادٌة

المالٌة تتركز فً تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموعة الخارجٌة، حٌت أن استثمارات المجموعة الرئٌسٌة فً سوق 
األسهم تتركز فً البورصة المصرٌة وبالتاالً تتاؤثر قٌمتهاا العادلاة بساعر صارف الجنٌاه المصاري مان فتارة ألخارى طبقااع 

تعتبار المجموعااة أن معظام اساتثماراتها ألغاراض اسااتراتٌجٌة  ،السٌاساٌة بجمهورٌااة مصار العربٌاةلألوضااع االقتصاادٌة و
 .طوٌلة األجل

 
 مخاطر االئتمان

 ،تتمثل مخاطر االئتمان فً اخفاق طرف فً أداة مالٌة فاً الوفااء بالتزاماه والتسابب فاً تكباد الطارف اآلخار خساارة مالٌاة
تعتقاد اإلدارة أن مخااطر االئتماان محادودة نظاراع ألن مبٌعاات المجموعاة  ،ئتماانتعمل المجموعة على الحاد مان مخااطر اال

 .نقدٌة
 

 مخاطر السٌولة
تتم مراقبة  ،تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالٌة حال استحقاقها

 .على التؤكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي التزامات حال نشوئهااحتٌاجات السٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة 
 

دٌسامبر  20م )2108 دٌسمبر 20ملٌون لاير سعودي كما فً  0967تتكون المطلوبات المالٌة المتداولة للمجموعة والبالغة 
لعماالء وذمام دائناة ملٌون لاير سعودي(، من ذمم دائنة تجارٌاة ومصاروفات مساتحقة ودفعاات مقدماة مان ا 2167م: 2107

شهراع مان  02من المتوقع من الناحٌة الفعلٌة أن ٌتم سداد جمٌع هذه المطلوبات المالٌة خالل  ،أخرى والزكاة المستحقة الدفع
 .تارٌخ قائمة المركز المالً الموحدة وتتوقع المجموعة أن ٌكون لدٌها أموال كافٌة للقٌام بذلك

 

 20م )2108دٌساامبر  20ملٌااون لاير سااعودي كمااا فااً  764اولااة للمجموعااة والبالغااة تتكااون المطلوبااات المالٌااة غٌاار المتد
 ٌاتم ساداد التزاماات المناافع المحاددة ،ملٌون لاير سعودي( من التزامات المناافع المحاددة للماوظفٌن 0568م: 2106دٌسمبر 

 .للموظفٌن وفقاع للتوقٌتات الفعلٌة النتهاء فترة خدمة الموظفٌن
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 جموعة فتٌحً القابضةشركة م
  )شركة مساهمة سعودٌة(
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 ـ أهداف وسٌاسات إدارة المخاطر )تتمة( 82
 
 

 مخاطر أسعار األسهم
المتداولة والناشائة عان الضابابٌة التاً تكتناف القٌماة المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها فً األسهم 

 .ٌتم رفع تقارٌر عن االستثمار فً األسهم المتداولة إلى اإلدارة العلٌا بصورة منتظمة ،المستقبلٌة لألسهم المتداولة
 

 إدارة مخاطر رأس المال
أدوات حقاوق  فاً اساتثمار ٌاٌمتق لغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعاة ٌتكاون رأس الماال مان رأس الماال واحتٌااطً

 ،العائدة إلى مساهمً الشركة األم واألرباح المبقاة واالحتٌاطً النظامً ملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .إن الهدف الرئٌسً من إدارة رأس المال هو تعظٌم حقوق المساهمٌن

 
ومان  ،فاً الظاروف االقتصاادٌة ومتطلباات التعهادات المالٌاةتدٌر المجموعة وتعدل هٌكل رأس المال فاً ضاوء التغٌارات 

أجل الحفاظ على هٌكل رأس المال أو تعدٌله من الممكن أن تعدل المجموعة توزٌعات األرباح للمسااهمٌن أو إصادار أساهم 
  ،جدٌدة

 
 ،طر رأس المااللٌس لدى المجموعة هٌكل رأس ماال بؤهاداف محاددة أو معادالت ٌنبغاً تحقٌقهاا بماا ٌتصال ماع إدارة مخاا

ٌتكاون هٌكال رأس الماال للمجموعاة مان  ،تبقى االستراتٌجٌة الكلٌة للمجموعة كما هً علٌه دون تغٌٌر عان السانة الماضاٌة
أدوات حقاوق  فاً اساتثمار تقٌٌم حقوق الملكٌة )التً تتكون من رأس المال واالحتٌاطً النظامً واألرباح المبقاة واحتٌاطً

 .(خالل الدخل الشامل اآلخر ملكٌة بالقٌمة العادلة من
 
 
 المعاٌٌر الصادرة والتعدٌالت على المعاٌٌر الحالٌة وغٌر سارٌة المفعول بعد -83

 
تعتازم  ،فٌما ٌلً بٌانا بالمعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة وغٌر سارٌة المفعول بعد حتى تارٌخ إصدار القوائم المالٌاة للمجموعاة

  .طبق ذلك، عند سرٌانهاالمجموعة إتباع هذه المعاٌٌر، إذا ٌن
 

 عقود اإلٌجار -( 34المعٌار الدولً للتقارٌر المالً رقم )
(: 07م، وحل محل معٌار المحاسبة الادولً رقام )2106( فً شهر ٌناٌر 06لقد صدر المعٌار الدولً للتقارٌر المالً رقم )

لتقاارٌر المالٌاة: التؤكاد فٌماا إذا كاان ترتٌاب ماا ( الصادر عن لجنة تفسٌر المعااٌٌر الادولً ل4عقود اإلٌجار، والتفسٌر رقم )
الحاوافز،  -عقاود اإلٌجاارات التشاغٌلٌة  -( الصاادر عان لجناة التفساٌر الدائماة 05ٌنطوي على عقد إٌجار، والتفساٌر رقام )

 .إلٌجار( الصادر عن لجنة التفسٌر الدائمة: تقٌٌم جوهر المعامالت التً تؤخذ الشكل القانونً لعقد ا27والتفسٌر رقم )
 

( مبادئ إثبات وقٌاس وعرض واالفصاح عن عقود اإلٌجار، وٌتطلاب مان 06لقد حدد المعٌار الدولً للتقارٌر المالً رقم )
المستؤجرٌن إثبات كافة عقود اإلٌجار بموجاب طرٌقاة داخال قائماة المركاز الماالً تمامااع مثال المحاسابة عان عقاود اإلٌجاار 

عقاود إٌجاار  -ٌشتمل المعٌار على إعفااءٌن مان اإلثباات للمساتؤجرٌن  ،(07لدولً رقم )التموٌلٌة بموجب معٌار المحاسبة ا
الموجودات  المنخفضة القٌمة  )مثل أجهزة الكمبٌوتر الشخصٌة( وعقود اإلٌجاار قصاٌرة األجال )مثال عقاود اإلٌجاار لمادة 

ات مان أجال ساداد اإلٌجاار )أي التزاماات وبتارٌخ بدء عقاود اإلٌجاار، ساٌقوم المساتؤجر بإثباات االلتزاما ،شهر أو أقل( 02
ٌجاب  ،اإلٌجار(، وإثبات األصل الذي ٌمثل الحق فً استخدام األصل المعنً خالل فترة اإلٌجار )أي حق استخدام األصال(

 .على المستؤجرٌن إثبات بصورة مستقلة مصروف العمولة على التزامات اإلٌجار ومصروف استهالك األصل المستؤجر
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 كة مجموعة فتٌحً القابضةشر
  )شركة مساهمة سعودٌة(
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 ـ أهداف وسٌاسات إدارة المخاطر )تتمة( 83
 

 )تتمة( عقود اإلٌجار -( 34المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم )
 
 

لاى المساتؤجرٌن إعااادة قٌااس التزاماات اإلٌجاار عنااد وقاوع أحادات معٌناة )مثال تغٌٌاار فتارة اإلٌجاار، وتغٌٌار دفعااات كماا ٌتعاٌن ع
ٌقاوم المساتؤجر بشاكل عاام بإثباات مبلاغ  ،اإلٌجار المستقبلٌة نتٌجة التغٌر فً المإشر أو المعدل المستخدم فً تحدٌاد تلاك الادفعات(

 .ألصل المستؤجرإعادة قٌاس التزامات اإلٌجار كتسوٌة ل
 

( بدون تعدٌل عن المحاسبة الحالٌة بموجب معٌاار 06لقد بقٌت المحاسبة عن المإجر بموجب المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم )
سٌستمر المإجر فً تصنٌف كافة عقود اإلٌجار باستخدام نفس مبادئ التصانٌف الماذكورة فاً معٌاار  ،(07المحاسبة الدولً رقم )

 .(، وتمٌز بٌن أنواع عقود اإلٌجار: عقود اإلٌجار التشغٌلً والتموٌل07ًلدولً رقم )المحاسبة ا
 

( مان المساتؤجرٌن والماإجرٌن تقادٌم إفصااحات مكثفاة بشاكل أكبار مان تلاك 06كما ٌتطلب المعٌاار الادولً للتقاارٌر المالٌاة رقام )
 .(07المذكورة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم )

 
ٌسامح باالتطبٌق  ،م2109ٌنااٌر  0( علاى الفتارات السانوٌة التاً تبادأ فاً أو بعاد 06للتقاارٌر المالٌاة رقام ) ٌسري المعٌاار الادولً

ٌمكن للمستؤجر تطبٌق المعٌار بؤثر رجعً  ،(05المبكر له، لكن لٌس قبل قٌام المنشؤة بتطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم )
 .االنتقالٌة للمعٌار ببعض االعفاءاتتسمح األحكام  ،كامل أو بؤثر رجعً معدل

 
 

 ـ القٌمة العادلة لألدوات المالٌة  11
 

القٌمة العادلة هً المبلغ الذي ٌمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام بٌن طرفٌن فً السوق بمعرفتهما وملء إرادتهما فً معاملة تتم 
أخرى، وتتكون  مدٌنة وأرصدة تجارٌون مدٌنون فً حكمهتتكون الموجودات المالٌة للمجموعة من نقد وما  ،على أسس تجارٌة

، لم ٌكن هناك أي أدوات مالٌة أخرى م2108دٌسمبر  20كما فً  ،أخرى دائنة وأرصدة ذمم دائنة تجارٌةمطلوباتها المالٌة من 
 .ومبالغ لدى المجموعة جرى قٌاسها بالقٌمة العادلة

 
 

 ـ أحداث الحقة 13
للجمعٌة العامة العادٌة بالموافقة على توزٌع ارباح نقدٌة على  م21/12/2109ه المنعقد بتارٌخ اوصً مجلس االدارة فً اجتماع

ماتم صرفه عالوة على  -هللة للسهم(  25سعودي )ملٌون لاير  026751م باجمالً مبلغ 2108المساهمٌن عن العام المالً 
 2765:  م2107) -هللة للسهم(  25) لاير سعودي ملٌون 026751مبلغ ب م16/00/2108بموجب قرار مجلس االدارة بتارٌخ 

 الجمعٌة العامة العادٌة الحقاع. انعقادو سٌتم تحدٌد موعد  (هللة للسهم 51بواقع  ملٌون لاير سعودي
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